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Nota de premsa 

 

«Franco 4040» debat la memòria del Valle de los 

Caídos, les fosses i els desapareguts del franquisme 

amb un diàleg entre els historiadors Ricard Vinyes i 

Francisco Ferrándiz 
 

 El nou Comissionat de Programes de Memòria de l’Ajuntament de 

Barcelona i l’investigador del Centre Superior d’Investigacions 
Científiques es trobaran aquest dijous en el debat “Fosses, Panteons i 

Mausoleus. De les cunetes al Valle de los Caídos”, organitzat per 
l’Observatori Europeu de Memòries de la Universitat de Barcelona 

 
Barcelona, 11 de novembre de 2015 – El catedràtic d’Història Contemporània 

de la Universitat de Barcelona i recentment nomenat Comissionat de Programes de 

Memòria de l’Ajuntament de Barcelona, Ricard Vinyes, i l’investigador del Centre 

Superior d’Investigacions Científiques (CSIC), Francisco Ferrándiz, es trobaran 

demà a les 19h a l’Aula Magna de la Universitat de Barcelona per debatre els 

processos de construcció de la memòria col·lectiva a Espanya. El diàleg tindrà com 

a punt de partida el tema «Fosses, panteons i mausoleus. De les cunetes al 

Valle de los Caídos» i serà moderat per l’escriptor Ignasi Riera. L’activitat forma 

part de la programació «Franco 4040: el franquisme en quarantena», 

promoguda per l’Observatori Europeu de Memòries de la Fundació Solidaritat de la 

Universitat de Barcelona.  

 

Ambdós especialistes tenen un llarg recorregut en polítiques de memòria i van 

formar part de la comissió del Valle de los Caidos. Creada l’any 2011 amb l’objectiu 

d’elaborar un informe sobre què s’havia de fer amb aquest espai, la comissió es va 

quedar en el calaix amb el canvi de govern del PSOE al PP.  

 

Inaugurat el 1959, el Valle de los Caídos alberga el mausoleu del dictador Francisco 

Franco i del líder feixista José Anotnio Primo de Rivera. Construït per presoners 

polítics, allà hi reposen cossos de franquistes i de víctimes republicanes de la 

guerra civil espanyola, molts dels quals van ser exhumats de cementiris sense 

consentiment de familiars. És un dels espais més controvertits de la memòria 

col·lectiva a Espanya i símbol de la inoperància de l’Estat en relació als 

desapareguts de la guerra civil. 

 

La taula amb els dos especialistes serà precedida per una conferència sobre el 

Museu do Aljube de Lisboa. L’espai, construït a l’Edat Mitjana com a presó 

religiosa, va ser utilitzat com a carcel política durant la dictadura portuguesa. Des 

del passat mes d’abril, després d’anys de lluita ciutadana i amb el suport del govern 

municipal, la presó es va convertir en un espai de memòria de la llibertat i la 

resistència. La presentació de “Combats per la història i la memòria a Portugal” 

anirà a càrrec del director del Museu, l’historiador Luis Farinha. 

 

http://ns390200.ovh.net/sig/eurom_wp/post10078/?Franco%2040/40:%20Francoism%20under%20quarantine.%2040%20years%20of%20dictatorship%20after%2040%20years%20of%20democracy
http://europeanmemories.net/
http://www.solidaritat.ub.edu/web/ca/
http://www.museudoaljube.pt/
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Les activitats de «Franco 4040» segueixen fins l’abril de 2016. Durant aquest 

mes de novembre, quan es commemoren els 40 anys de la mort del dictador, es 

duran a terme al voltant d’una vintena d’activitats acadèmiques, culturals i 

divulgatives sobre el franquisme i la transició. La programació compta amb la 

col·laboració de la Universitat Pompeu Fabra, el Museu Marítim de Barcelona, 

Arxivers sense Frontera, Cinespaña Toulouse, Eduxarxa, Fundació Cipriano García, 

Museu de la Paz de Gernika, Filmoteca de Catalunya, Universitat Rovira i Virgili i 

l’Université de Perpignan Via Domitia.  

 

Podeu consultar més detalls al web de l’EUROM: www.europeanmemories.net. 

 
 

 

Contacte: 

 

Premsa i comunicació 

Observatori Europeu de Memòries (EUROM) 

Fernanda Zanuzzi 

Tel.: +34 685 821 203 

fernanda.zanuzzi@ub.edu 

www.europeanmemories.net 

 

Gabinet de Premsa 

Universitat de Barcelona 

Tel.: +34 934 035 544 

premsa@ub.edu 

www.ub.edu 

 

 

 
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 des de la Fundació Solidaritat de la Universitat de Barcelona amb suport del 

programa Europe for Citizens de la Comissió Europea. 

 

www.europeanmemories.net 

 

 
Sobre la Universitat de Barcelona 
 
La UB és la primera universitat pública de Catalunya pel que fa a nombre d’estudiants, 64.000, 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 UB es posiciona de manera molt destacada en els principals rànquings internacionals: 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 2014-2015, 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 200 millors universitats del món en 25 de les 30 àrees del coneixement, segons els QS World 

University Rankings 2014 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 

http://www.europeanmemories.net/
mailto:fernanda.zanuzzi@ub.edu
http://www.europeanmemories.net/
mailto:premsa@ub.edu
http://www.ub.edu/
http://www.solidaritat.ub.edu/web/ca/
http://www.europeanmemories.net/
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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 

  

 

 

 

http://www.ub.edu/
http://www.ub.edu/experts

