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Anarquistes i baixos fons
Poder i criminalitat a Catalunya,
1931‐1944
La guerra civil, amb els seus antecedents i les seves
seqüeles, la CNT i la FAI, els anarquistes, i els odis,
mesquineses i inhumanitats de la rereguarda
constitueixen l'escenari en què es desenvolupen els
fets i en què viuen, i de vegades moren, els
protagonistes d’aquest estudi.

EL LLIBRE
Aquest estudi pretén analitzar la delinqüència, sovint denominada social, que alguns militants de
l’anarquisme –la força sindical majoritària a Catalunya abans de la guerra civil– van emprar a fi
d’aconseguir millores socials, per finançar‐se sindicalment o, de vegades, simplement per lucrar‐
se a títol personal. Aquesta delinqüència va variar en els diferents règims polítics que van succeir‐
se al llarg del període estudiat: la monarquia d’Alfons XIII, la Segona República i el franquisme.
L’estudi no pretén entrar en disputes ideològiques, emprades sovint per amagar els fets històrics,
sinó que es limita a traslladar a la narració la vida constatable dels protagonistes i els seus fets
delictius. El treball intenta aproximar‐se a uns personatges tèrbols i indirectament a uns períodes
històrics difícils, i no pretén en cap moment justificar una adscripció política i sindical concreta o
denigrar‐ne una altra.
El llibre compta amb un pròleg de José María Mena, exfiscal en cap del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya.
L’AUTOR
Federico Vázquez Osuna (Alcaudete, Jaén, 1964) és doctor en Història Contemporània per la
Universitat de Barcelona i Màster en Criminologia i Execució Penal per la Universitat Autònoma
de Barcelona. Compagina la seva feina a l’Administració de Justícia amb la d’investigador adscrit
al Centre d'Estudis Històrics Internacional (CEHI‐Pavelló de la República) de la Universitat de
Barcelona. Les seves investigacions se centren en la República, la Guerra Civil i el franquisme,
molt especialment pel que fa a l’administració de justícia i la repressió. Entre els seus llibres hi ha
La rebel·lió dels Tribunals. L’Administració de justícia a Catalunya (1931‐1953) (Editorial Afers,
2005), 1908‐2008 Cent anys del Palau de Justícia de Barcelona (amb Rosario Fontova,
Departament de Justícia, 2008) i La justícia durant la Guerra Civil. El Tribunal de Cassació de
Catalunya (1934‐1939) (L’Avenç, 2009).
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