
                                             

 
 

 

 El llibre “Past and Power” exposa els principals debats 
sobre les polítiques de memòria i els seus conflictes a 

l’Europa actual 

 
 Publicat per Edicions UB, Past & Power. Public Policis on Memories. Debates, 

from Global to Local  serà presentat per l’editor Jordi Guixé i Coromines el 
dimarts 13 de desembre, a les 20h, a la llibreria La Central del Raval; 
 

 La publicació bilingüe (castellà/anglès) reuneix aportacions d’experts d’arreu 
d’Europa i d’Amèrica Llatina sobre com la ciutadanía i els governs s’han 
enfrontat al seu passat, els diferents relats que s’han construït tant a nivel 
nacional com internacional, i les lluites polítiques i socials que han comportat. 
 

 
 
 

Barcelona, 12 de desembre de 2016. El dimarts 13 de desembre, a les 20h, a la 
llibreria La Central del Raval (Elisabets, 6, Barcelona), es presentarà el llibre Past & 
Power. Public Policies on Memory. Debates from Global to Local, de Jordi Guixé i 
Coromines (ed.). Hi intervindran la Dra. Carme Panchón (Universitat de Barcelona) i la 
periodista Sílvia Marimon (Diari ARA), qui moderarà un debat entre el públic i l’editor 
de la publicació, el Dr. Jordi Guixé i Coromines, director de l’Observatori Europeu de 
Memòries de la Fundació Solidaritat de la Universitat de Barcelona. El llibre (Edicions 
UB, 2016) reuneix les aportacions d’experts d’arreu d’Europa i d’Amèrica Llatina que 
tracten sobre com els ciutadans i els seus governs s’han enfrontat al seu passat, els 
diferents relats que s’han construït tant a nivell nacional com internacional, i les lluites 
polítiques i socials que han comportat.   
  

La publicació, editada en anglès i castellà, neix del compromís de l’Observatori 
Europeu de Memòries de la Fundació Solidaritat de la Universitat de Barcelona per 
dotar de nous instruments d’anàlisi i debat, que les instàncies europees haurien de 
tenir en compte a l’hora de gestionar polítiques públiques de memòria. En aquest llibre 
hi trobem algunes de les intervencions més destacades del simposi internacional 
«Memòria i poder. Una perspectiva transnacional», celebrat el 2014 a Barcelona, a 
més d’una sèrie d’articles d’alguns dels especialistes internacionals més reconeguts. 
Aquesta publicació presenta una retrat panoràmic dels problemes i conflictes que 
suposa la gestió del passat a l’Europa d'avui, des d’una perspectiva transnacional i 
comparativa, amb un ull posat a la situació de l’Amèrica llatina.   
 

En els darrers anys s'han dut a terme nombrosos projectes i iniciatives a 
Europa i a la resta del món per tal de recuperar i analitzar la memòria del segle XX. Els 
poders públics no han resolt amb èxit la gestió de la memòria traumàtica, de les 
guerres, dictadures i matances de les quals el projecte europeu es va erigir, en el seu 
origen, com un contrapunt. Avui, l'ombra de la sospita recau al voltant del poder, 
sempre temptat d'utilitzar el passat amb finalitats polítiques. Això ha ocasionat 
l'enfrontament i el qüestionament de les grans narracions assentades en una pretesa 
memòria comuna, especialment amb la integració de els països de l'Est a la Unió 



                                             

 
 

Europea. Cada comunitat, col·lectiu o nació manté 
records comuns, que no sempre encaixen o convergeixen en un relat general i 
globalitzador. 
 

El llibre s’organitza al voltant de tres blocs: “Memòria més enllà de les 
fronteres”; “Estats i memòries”; i “Memorials i discussions”. Entre les aportacions, 
destaquen, entre d’altres, les de Georges Mink, director de recerca emèrit del Centre 
Nacional de Recerca Científica (CNRS, França), sobre el conflicte de memòries entre 
l’Est i l’Oest d’Europa i el paper del postcomunisme; les de Ricard Vinyes, historiador i 
actual Comissionat de Programes de Memòria de l’Ajuntament de Barcelona que parla 
sobre les conseqüències de la privatització de la memòria a Espanya; Claudia 
Wasserman, historiadora de la Universitat Federal de Rio Grande do Sul, que aborda 
el cas d’Amèrica Llatina; Adrian Kerr, director del Museu de Free Derry, que escriu 
sobre la memòria de la lluita pels drets civils a Irlanda del Nord; Oksana Chelysheva, 
periodista i membre del Finnish-Russian Citizens’ Forum, que exposa el cas de Letònia 
i la seva relació amb Rússia; etc. 

Jordi Guixé i Coromines és investigador i doctor en Història Contemporània per 
les Universitats de Barcelona i París 3 Sorbonne-Nouvelle. Especialista en la repressió 
franquista contra els exiliats polítics durant el període de la Guerra Civil Espanyola, la 
Segona Guerra Mundial i la Guerra Freda, i també en polítiques públiques de memòria. 
Des del 2012 dirigeix l'Observatori Europeu de Memòries (EUROM) de la Fundació 
Solidaritat de la Universitat de Barcelona i és professor de la Universitat de Barcelona 
en el Màster en Disseny Urbà: Art, Ciutat, Societat. Va col·laborar en la creació del 
Memorial Democràtic de Catalunya on va ser el responsable de la àrea de patrimoni i 
projectes. Ha dirigit i coordinat diferents congressos internacionals sobre els usos del 
passat a Espanya i Europa, i col·labora amb diferents grups de recerca com el CNRS 
francès, el Centre d'Estudis de les èpoques Franquista i Democràtica de la Universitat 
Autònoma de Barcelona (CEFID-UAB) o el Grup de Recerca Memòria i Societat de la 
Universitat de Barcelona (UB). A més de diversos articles relacionats amb les 
polítiques de memòria, d’entre les seves publicacions, destaquen llibres com La 
República perseguida. Exilio y represión en la Francia de Franco (Publicacions 
Universitat de València, 2011) o, junt amb Montserrat Iniesta, l’edició de Polítiques 
públiques de la memòria. I Col·loqui internacional Memorial Democràtic (Eumo, 2009)  
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Facebook: 
https://www.facebook.com/events/272812423116938/ 
 
 
 
 
 

Sobre l’Observatori Europeu de Memòries 
 
L’Observatori Europeu de Memòries (European Observatory on Memories, EUROM) és una xarxa transnacional 

d’institucions i organitzacions compromeses amb la recerca i la promoció de polítiques públiques de memòria històrica. 

El seu objectiu principal és contribuir a la reflexió al voltant de la història recent defensant la diversitat i pluralitat de 
memòries. L’EUROM està impulsat per la Fundació Solidaritat de la Universitat de Barcelona amb el suport del programa 

Europe for Citizens de la Comissió Europea. 

 

 
 

Sobre la Universitat de Barcelona 
 
La Universitat de Barcelona és la primera universitat pública de Catalunya pel que fa a nombre d’estudiants, uns 

66.000, i a oferta formativa. Ocupa el primer lloc en producció científica de l’Estat, fet que la converteix en el principal 

centre de recerca universitari d’Espanya i un dels més importants d’Europa, tant pel nombre de programes de recerca 

com per l’excel·lència assolida en aquest terreny. 
 

La Universitat de Barcelona és la institució d’educació superior líder a Espanya en els principals rànquings 

internacionals. A més, és l’única universitat de l’Estat espanyol que aconsegueix posicionar-se entre les 200 millors 

universitats del món a l’Academic Ranking of World Universities (ARWU) —més conegut com a rànquing de Xangai—. 

Als QS World University Rankings 2015-2016, també és la primera universitat d’Espanya i una de les 200 millors del 

món. A més, és l’única universitat de l’Estat que forma part de l’elit de les 100 millors universitats del món en 16 de les 

42 àrees del coneixement, segons els QS World University Rankings 2016 by Subject. 

 

Membre de les xarxes universitàries d’excel·lència més rellevants a escala internacional, com ara la Lliga d’Universitats 
de Recerca Europees (LERU), la Universitat de Barcelona ha estat escollida per liderar, a l’Estat, la nova comunitat de 

coneixement i innovació (KIC) centrada en vida saludable i envelliment actiu, EIT Health. La Universitat de Barcelona 

disposa de 301 grups de recerca consolidats i, segons un informe de BiGGAR Economics, sol·licitat per la LERU, té un 

impacte de 1.400 milions d’euros en el valor afegit brut (VAB) de Catalunya —que representa el 0,72 % sobre el total 

català—, i un impacte directe en 21.870 llocs de treball (dades de 2014). 

 

www.ub.edu 
 
Guia d’experts de la Universitat de Barcelona: www.ub.edu/experts 
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