
																																													

	
	

 
Un mural de grans dimensions i una conferència 

amb el director del Memorial d’Auschwitz-Birkenau 
recorden les víctimes de l’Holocaust a Barcelona 

	

• Les dues activitats organitzades per l’Observatori Europeu de Memòries de la 
Universitat de Barcelona formen part de la programació del Comissionat de 
Programes de Memòria pel Dia Internacional en Commemoració de les 
Víctimes de l’Holocaust; 

• El mural, creat per l’artista urbà Roc Blackblock en col·laboració amb 
estudiants de l’Institut Moisès Broggi, es realitzarà en directe a la Plaça del Rei 
entre els dies 23 i 25 de gener i s’exposarà al Museu d’Història de Barcelona 
del 27 de gener al’11 de febrer de 2018; 

• Piotr Cywiński, director del Museu i Memorial d’Auschwitz-Birkenau,  farà una 
conferència seguida de debat el dia 24 de gener a les 19h, també al MUHBA. 

	

Barcelona,	 19	 de	 desembre	 de	 2018	 –	 L’Observatori	 Europeu	 de	Memòries	 de	 la	 Fundació	
Solidaritat	de	 la	Universitat	de	Barcelona	 (EUROM)	organitza	dues	activitats	en	el	marc	de	 la	
programació	 del	 Dia	 Internacional	 en	 Commemoració	 de	 les	 Víctimes	 de	 l’Holocaust	 a	
Barcelona,	 promoguda	 pel	 Comissionat	 de	 Programes	 de	 Memòria	 de	 l’Ajuntament	 en	
col·laboració	 amb	 el	 Museu	 d’Història	 de	 Barcelona	 (MUHBA).	 Les	 propostes	 de	 l’EUROM	
emfatitzen	 la	 responsabilitat	 compartida	 i	 la	 importància	de	 l’educació	 sobre	el	 genocidi	per	
fomentar	el	rebuig	a	totes	les	formes	de	discriminació,	violència	i	antisemitisme.	

Entre	 els	 dies	 23	 i	 25	 de	 gener,	 la	 plaça	 del	 Rei	 es	 converteix	 en	 l’escenari	 per	 a	 la	
realització	 d’un	 gran	 mural	 en	 homenatge	 a	 totes	 les	 víctimes	 de	 l’Holocaust	 i	 dedicat	 als	
deportats	 i	 deportades	 als	 camps	 nazi.	 L’obra	 serà	 plasmada	 per	 l'artista	 urbà	 Roc	
Blackblock	amb	 la	 participació	 de	 12	 estudiants	 del	 Batxillerat	 Artístic	 de	 l’Institut	 Moisès	
Broggi.	El	mural	es	farà	sobre	un	suport	modular	i	quedarà	exposat	entre	els	dies	27	de	gener	i	
l’11	de	febrer	a	la	Capella	de	Santa	Àgata	del	Museu	d’Història	de	Barcelona	(MUHBA).		

La	 creació	del	mural	 està	 inspirada	per	 la	 novel·la	 gràfica	 “Maus”,	 d’Art	 Spiegelman,		
un	referent	de	l’art	com	a	vehicle	per	a	la	recuperació	de	la	memòria	històrica	i	col·lectiva,	en	
paraules	 de	 l’artista.	 La	 proposta	 parteix	 d’una	 barreja	 d’elements	 icònics,	 artístics,	
testimonials,	 documentals	 i	 evocatius	 de	 la	 multiplicitat	 de	 víctimes	 del	 genocidi	 amb	 la	
preocupació	de	transmetre	la	memòria	de	l’Holocaust	a	 les	noves	generacions.	El	projecte	és	
dirigit	 per	 Jordi	Guixé,	 director	 de	 l’EUROM,	 i	 comissariat	 per	Núria	Ricart,	 professora	de	 la	
Facultat	de	Belles	Arts	de	la	Universitat	de	Barcelona.		



																																													

	
	

La	 programació	 de	 l’EUROM	 al	 MUHBA	 es	 complementa	 amb	 la	 conferència	 del	
director	del	Museu	 i	Memorial	d’Auschwitz-Birkenau,	Piotr	Cywiński.	Doctor	en	humanitats	 i	
historiador	 medieval,	 Cywiński	 és	 també	 president	 i	 cofundador	 de	 la	 Fundació	 Auschwitz-
Birkenau	i	té	una	llarga	trajectòria	en	l’educació	sobre	l’Holocaust.	Entre	els	anys	2005	i	2014	
va	exercir	de	vicepresident	del	Consell	del	Centre	 Internacional	d'Educació	sobre	Auschwitz	 i	
l'Holocaust.		La	xerrada,	titulada	“Auschwitz:	entre	la	memòria	i	la	responsabilitat”,	es	farà	el	
dia	24	de	gener	a	les	19h	a	la	Sala	Martí	l’Humà	del	MUHBA	(plaça	del	Rei,	s/n)	i	serà	seguida	
de	 debat.	 L’assistència	 és	 gratuïta	 i	 es	 recomana	 inscripció	 prèvia:	
https://goo.gl/forms/peijl9AmcZfWsudQ2	

El	Dia	Internacional	en	Memòria	de	les	Víctimes	de	l’Holocaust	es	commemora	el	27	de	
gener,	data	de	l’alliberament	del	camp	nazi	d’Auschwitz-Birkenau	l’any	1945.	Va	ser	establert	
el	2005	per	l’Assemblea	de	les	Nacions	Unides.		

		

Entrevistes	i	enregistraments	
Per	 agendar	 entrevistes	 i/o	 realitzar	 imatges	 durant	 les	 activitats	 podeu	 contactar	 amb	 la	
responsable	 de	 premsa	 de	 l’EUROM:	 Fernanda	 Zanuzzi,	 mòbil:	 685	 821	 203	 (Observatori	
Europeu	de	Memòries)	
	

AGENDA	
MURAL	PARTICIPATIU	EN	MEMÒRIA	DE	LES	VÍCTIMES	DE	L’HOLOCAUST	
(Plaça	del	Rei	i	MUHBA)	
	
Realització		
Del	23	al	25	de	gener	de	2018	
Plaça	del	Rei	
	
Exposició		
Museu	d'Història	de	Barcelona	(MUHBA)	
Capella	de	Santa	Àgata	
Plaça	del	Rei,	s/n	
del	27	de	gener	a	l’11	de	febrer	de	2018	
Visitació:	
Dimarts	a	dissabte	de	10h	a	19h	
Diumenge	de	10h	a	20h	
CONFERÈNCIA	Auschwitz:	entre	la	memòria	i	la	responsabilitat	
a	càrrec	de	Piotr	Cywiński,	director	del	Museu	i	Memorial	d’Auschwitz-Birkenau	
	
Dimecres	24	de	gener,	a	les	19h	
Museu	d’Història	de	Barcelona	(MUHBA)	
Sala	Martí	l’Humà	
Plaça	del	Rei,	s/n	
	

	



																																													

	
	

 
Premsa 
 
Observatori Europeu de Memòries (EUROM) 
Fernanda Zanuzzi 
fernanda.zanuzzi@ub.edu 
+34 685 821 203 
 
Xarxes socials 
#NoOblidem 
 
Twitter – Instagram 
@euromemories 
 
Facebook: 
@europeanobservatoryonmemories 
 
 
 
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. 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 
 

 
 


