
 

 



Mentre el feixisme avançava als anys 1930, arrossegant Europa cap a la conflagració total, milers               
de persones van adonar-se del perill que suposava no enfrontar-s’hi per parar-li els peus. Més de                
35.000 voluntaris i voluntàries provinents de més de 50 països diferents, van acudir a l’arena               
espanyola per socórrer la jove República, assetjada pel feixisme i abandonada a la seva sort per les                 
democràcies occidentals. Entre setembre i octubre de 1936 començarien a organitzar-se les            
Brigades Internacionals, unitats militars formades per aquests voluntaris i voluntàries antifeixistes           
que combatrien contra les tropes del general Franco fins que el 21 de setembre de 1938, a la                  
Societat de Nacions, el president Juan Negrín va anunciar la seva retirada.  

 

Aproximadament 10.000 brigadistes hi perderen la vida, però el seu sacrifici i la seva lluita va                
deixar una empremta inoblidable. Foren acomiadats en un emotiu i multitudinari acte pels carrers              
de Barcelona el 28 d’octubre de 1938, del qual enguany commemorem el seu 80è aniversari. 

 

Aquest seminari té com a objectiu debatre i transmetre el paper dels voluntaris i voluntàries               
durant la Guerra Civil Espanyola, centrant-se en la manera en què aquests homes i dones es                
recorden actualment a tot el món. Així mateix, destacarà la participació de les dones a les Brigades                 
Internacionals i tractarà el paper dels voluntaris en la resistència francesa i en la lluita contra el                 
nazisme a Europa un cop finalitzat el conflicte a Espanya, inclòs el paper que jugaren alguns                
brigadistes en els governs de la postguerra als països d'Europa de l'Est. 

 

 

Programa 

9h - 9h30  
Registre dels/les participants 

 

9h30 – 10h 
Inauguració institucional 

Maite Vilalta Ferrer, Vicerectora d’Igualtat i Acció Social de la Universitat de Barcelona 
Jordi Guixé, director de l’Observatori Europeu de Memòries de la Fundació Solidaritat de la 
Universitat de Barcelona (EUROM)  
Lourdes Prades Artigas (Universitat de Barcelona) 

 

10h  - 11h  
Ponència inaugural seguida de debat 
Rémi Skoutelsky (Universitat de Paris I) 

 

11h – 11h30  
Pausa cafè 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9mi_Skoutelsky


 

11h30 – 12h  
Presentació del projecte Sidbrint 
Memòria històrica de les Brigades Internacionals  
Lourdes Prades Artigas (Universitat de Barcelona) 

12h – 13h30  
Taula rodona: Història i memòria de les Brigades Internacionals (I) 
Modera: Ricard Conesa (EUROM) 

12h – 12h30 Yvonne Scholten (Spanjestrijders). Dones en les brigades. El cas de les 
voluntàries holandeses  
 

12h30 – 13h Rocío Velasco de Castro (Universitat d’Extremadura). Els brigadistes àrabs a 
la Guerra Civil espanyola: la paradoxa del cas marroquí 
 

13h – 13h30 Inga Oleksiuk (Universitat de Szczecin). Els voluntaris polonesos 
 

 

13h30 – 14h Debat 

 

16h – 17h30 
Taula rodona Història i memòria de les Brigades Internacionals (II) 
Modera: Oriol López Badell (EUROM) 

16h – 16h30 Vjeran Pavlakovic (Universitat de Rijeka) Els nostres “espanyols”: Memòria 
contemporània de les Brigades Internacionals als Estats de l’antiga Iugoslàvia 

 
16h30 – 17h Robert Coale (Universitat de Rouen | Abraham Lincoln Brigade Archives). Els 
voluntaris voluntàries Nord-Americans 

 
17h – 17h30  Antonio Selva Iniesta (Cedobi). Memòria dels voluntari i voluntàeries a 
Espanya 
 

17h30 – 18h  Debat 

 
18h – 18h45  
Taula rodona amb estudiants del Departament d’Història Contemporània de la Universitat de 
Barcelona. Modera: Magí Crusells (Universitat de Barcelona).  
Amb Carlota Sánchez | Oriol González | Ramon Romero 

 

18h45 – 19h 
Clausura 

 

http://sidbrint.ub.edu/en
https://spanjestrijders.nl/
http://unex.academia.edu/velascodecastrorocio
http://ffri.academia.edu/VjeranPavlakovic
http://eriac.univ-rouen.fr/author/robert-coale/
http://www.brigadasinternacionales.uclm.es/en/

