CURRÍCULUM JOSEP FONTANA

Josep Fontana i Lázaro (Barcelona, 1931), deixeble de Ferran Soldevila,
Jaume Vicens Vives i Pierre Vilar. Llicenciat en Filosofia i Lletres, secció
d’Història, a la Universitat de Barcelona el 1956, va fer una tesi doctoral,
dirigida per Fabià Estapé, a la mateixa universitat el 1970. Va ser Assistant
lecturer a la Universitat de Liverpool (1956-1957) i ha ocupat la càtedra
d'Història Econòmica a les universitats de València (1974-1976) i Autònoma
de Barcelona (1976-1991), de la qual va ser degà i vicerector i, des de 1991,
de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, en l’actualitat en condició
d’emèrit. També va dirigir l'Institut Universitari d'Història Jaume Vicens
Vives de 1991 a 2002. Pel que fa a guardons, va obtenir el Premi de la
Fundació Catalana per a la Recerca el 1997 i va ser nomenat doctor honoris
causa per la Universitat Nacional del Comahue (Argentina) el 2002.
L’Ajuntament de Barcelona li va atorgar la Medalla l’11 de novembre de
2002 i també va ser guardonat amb la Medalla Narcís Monturiol al mèrit
científic i tecnològic de la Generalitat de Catalunya l’any 2003. Va obtenir
la Creu de Sant Jordi el 2006 i el Premi Nacional de Cultura de la
Generalitat de Catalunya el 2007.
Ha investigat temes d'història contemporània, d'història de la hisenda pública,
especialment en el període de 1814 a 1848, i d'història de la historiografia. Ha
publicat una vintena de llibres, entre els quals La quiebra de la monarquía
absoluta (1972, amb set edicions), Història: análisis del pasado y proyecto
social (1982; traduït al portuguès), Europa ante el espejo (1994, traduït a nou
idiomes), La història dels homes (2001, traduït al castellà i al portuguès),
Aturar el temps (2005, traduït al castellà), La construcció de la identitat
(2006, traduït al gallec) i La época del liberalismo (2007).

Ha estat membre del Consell Científic de l’Institut Europeu Universitari, de
Florència, avaluador dels Starting Grants de la Comissió de Recerca Europea,
de Brussel·les, i president de l’Associació d’Història Econòmica espanyola i
figura al consell de diverses revistes internacionals.

