
                                             

 
 

 
“Seguim deixant passar” 

 

• El director del Museu i Memorial d’Auschwitz-Birkenau alerta sobre la recurrència 
dels crims contra la humanitat en l’actualitat; 

• Durant una conferència al Museu d’Història de Barcelona, Piotr Cywiński va 
revelar preocupació amb el creixement dels populismes i de la xenofòbia, i va 
destacar la necessitat de relacionar el passat amb les tragèdies del present; 

• La conferència forma part de la programació del Dia Internacional en 
Commemoració de les Víctimes de l’Holocaust, i va ser organitzada per 
l’Observatori Europeu de Memòries de la Universitat de Barcelona en 
col·laboració amb el Comissionat de Programes de Memòria de l’Ajuntament; 
 

Barcelona, 26 de gener de 2018 – El director del Museu i Memorial d’Auschwitz-Birkenau, Piotr 
Cywiński, va aprofitar la seva conferència a Barcelona per alertar sobre la relació entre el 
creixement dels populismes i de la xenofòbia, i les repeticions de crims contra la humanitat en 
l’actualitat. “Tots els genocidis del segle XX tenen en comú la frustració d’una part de la població, 
el populisme com a resposta política i la definició d’un enemic comú”, va destacar Cywiński 
durant la conferència “Auschwitz. Entre la memòria i la responsabilitat”. Més de 120 persones 
van omplir la sala de conferències Martí l’Humà del Museu d’Història de Barcelona (MUHBA) el 
passat 24 de gener per assistir la xerrada, organitzada per l’Observatori Europeu de Memòries 
de la Fundació Solidaritat de la Universitat de Barcelona (EUROM) en col·laboració amb el 
Comissionat de Programes de Memòria de l’Ajuntament en el marc de la programació del Dia 
Internacional en Memòria de les Víctimes de l’Holocaust. Piotr Cywiński va ser presentat pel 
director de l’EUROM, Jordi Guixé, i pel director del MUHBA, Joan Roca. 

Segons Cywiński, no podem obviar que els crims contra la humanitat són també un “problema 
ètic”. Per això és imprescindible generar respostes des dels àmbits educatiu i col·lectiu. En 
aquest sentit, va destacar que les dates commemoratives són una oportunitat per reflexionar 
sobre les tragèdies de l’actualitat: “A qui l’importa el que està passant ara mateix a Birmània?”, 
va exemplificar. Cywiński va recordar que el 1942, quan es van destapar oficialment les barbàries 
del règim nazi i els seus aliats, hi havia una “manca d’imaginació” col·lectiva per creure el que 
estava passant. De fet, no hi havia una paraula per definir la massacre que havia començat l’any 
1933 – gairebé deu anys abans – amb l’arribada d’Adolf Hitler al poder. “Avui en dia sabem el 
que passa, ho veiem cada dia i seguim deixant passar”, va afirmar.  

El director del Museu i Memorial d’Auschwitz-Birkenau també va reflexionar sobre el paper que 
tenen les institucions com la seva, que l’any 2017 va rebre més de dos milions de visitants 
d’arreu del món, i de la importància de l’educació per explicar els genocidis i evitar la seva 
repetició. Segons ell, “és difícil per a la societat i és difícil per als museus com Auschwitz” 
analitzar i transmetre els fets que porten la humanitat a perpetrar aquestes tragèdies. “Encara 
no hem après a tractar els crims contra la humanitat”, va remarcar. “On són les lliçons? 



                                             

 
 

L’Holocaust va ser realment un punt d’inflexió o només una part més de la història ‘sense fi’ de 
la humanitat?”.  

Piotr Cywiński va concloure la seva conferència al MUHBA presentant una sèrie de fotografies 
de joves militars nazis durant moments d’oci en el camp d’Auschwitz l’any 1942. “Hi ha imatges 
que encara no hem pogut explicar. Encara no sabem com tractar amb els perpetradors. I si no 
parlem dels perpetradors, no arribarem al problema real: el risc és el mateix per a qualsevol de 
nosaltres.” Entre els projectes del Museu per als pròxims anys, es destaquen la creació d’un 
centre d’educació sobre l’Holocaust i la itinerància de l’exposició “Auschwitz: No fa molt. No 
molt lluny”, inaugurada l’1 de desembre al Centre d’Exposicions Arte Canal de Madrid.  

Piotr Cywiński és doctor en humanitats i historiador, a més de president i cofundador de la 
Fundació Auschwitz-Birkenau. 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. 

Fotografies de l’acte: 

https://www.flickr.com/photos/147262958@N06/albums/72157668851387789 

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.  
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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. 
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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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