
                                             

 
 

 

La Universitat de Barcelona exposa un mural de 

l’artista urbà Roc Blackblock en memòria de les 

víctimes de l’Holocaust  
 

• Realitzat amb la col·laboració de dotze estudiants del batxillerat artístic de 

l’Institut Moisès Broggi de Barcelona, el mural, de grans dimensions, quedarà 

exposat a l’Edifici Històric fins al 22 de març 

• El projecte va ser comissariat per la professora de Belles Arts de la UB, Nuria 

Ricart, i dirigit per Jordi Guixé, director de l’Observatori Europeu de Memòries de 

la Fundació Solidaritat UB 

• L’obra es presentarà el dimarts 13 de març, a les 19 h, en un acte públic amb 

la participació de la vicerectora d’Igualtat i Acció Social de la UB, Maite Vilalta 

 

Barcelona, 9 de març de 2018. Un grafit de grans dimensions en homenatge a les víctimes de 

l’Holocaust i dedicat als deportats als camps nazis s’ha integrat aquest mes al paisatge de l’Edifici 

Històric de la Universitat de Barcelona. El mural «En memòria de les víctimes de l’Holocaust», 

realitzat en el marc de les activitats de l’Observatori Europeu de Memòries de la Fundació 

Solidaritat UB (EUROM) amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona, quedarà exposat fins al 22 

de març a la placeta del jardí de l’edifici Josep Carner (accés per carrer d’Aribau, 2). 

La creació, firmada per l’artista urbà Roc Blackblock, va ser pintada en directe a la plaça del Rei 

entre els dies 23 i 25 de gener i es va inaugurar al Museu d’Història de Barcelona (MUHBA) el 27 

de gener, amb motiu del Dia Internacional de Commemoració en Memòria de les Víctimes de 

l’Holocaust. En la realització hi van col·laborar dotze estudiants de primer curs del batxillerat 

artístic de l’Institut Moisès Broggi de Barcelona. Prèviament, l’alumnat havia participat en una 

sessió informativa sobre l’Holocaust i l’art memorial a l’espai públic, impartida per l’historiador 

i director de l’EUROM, Jordi Guixé, i pel mateix artista. 

El mural, inspirat en la novel·la gràfica Maus, d’Art Spiegelman, va ser concebut com una obra 

itinerant, amb la preocupació de transmetre la memòria del genocidi nazi a les noves 

generacions. Partint d’una barreja d’elements icònics, artístics, testimonials i documentals, el 

grafit il·lustra la multiplicitat de víctimes del genocidi i recorda els republicans espanyols 

deportats durant el franquisme als camps de concentració nazis. 

L’obra es presentarà a la Universitat de Barcelona el dimarts 13 de març, a les 19 h, en un acte 

obert al públic amb la participació de la vicerectora d’Igualtat i Acció Social de la UB, Maite 

Vilalta, i del vicerector d’Arts, Cultura i Patrimoni de la UB, Salvador García Fortes. També hi 

intervindran el director del projecte, Jordi Guixé; la comissària de l’exposició i professora de la 

http://www.europeanmemories.net/
http://rocblackblock.wixsite.com/inicio


                                             

 
 

Facultat de Belles Arts de la UB, Núria Ricart; l’artista responsable de la creació i execució del 

mural, Roc Blackblock, i la professora de l’Institut Moisès Broggi Fanny Figueres. 

 

AGENDA 

MURAL PARTICIPATIU EN MEMÒRIA DE LES VÍCTIMES DE L’HOLOCAUST 

Exposició  a la Universitat de Barcelona 

del 5 al 22 de març de 2018 

Universitat de Barcelona 

Placeta del Jardí d’Aribau 

(accés pel carrer d’Aribau, 2) 

Presentació 

Dimarts 13 de març, a les 19 h 

Davant del mural: 

Universitat de Barcelona 

Placeta del Jardí d’Aribau 

(accés pel carrer d’Aribau, 2) 

 

Premsa 

 

Observatori Europeu de Memòries (EUROM) 
Fernanda Zanuzzi 
fernanda.zanuzzi@ub.edu 
+34 685 821 203 

 

Universitat de Barcelona 

premsa@ub.edu 

+34 93 403 55 44 

 
Xarxes socials 

#NoOblidem 

 

Twitter – Instagram 

@euromemories 

 

Facebook: 

@europeanobservatoryonmemories 
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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. 
 

 

 
 
Sobre la Universitat de Barcelona 
  
La Universitat de Barcelona és la primera universitat pública de Catalunya pel que fa a nombre 
d’estudiants, uns 64.000, i a oferta formativa, amb 73 graus, més de 150 màsters universitaris i 48 
programes de doctorat. Ocupa el primer lloc de l’Estat en producció científica, fet que la converteix en el 
principal centre de recerca d’Espanya i en un dels més importants d’Europa. 
  
La UB és la institució d’educació superior líder a Espanya en els principals rànquings internacionals, com 
l’Academic Ranking of World Universities (ARW) o els QS World University Rankings. A més, destaca en 
ocupabilitat, àmbit en què es classifica entre les 70 primeres universitats del món, segons els QS Graduate 
Employability Rankings.  
 

Membre de la Lliga d’Universitats de Recerca Europees (LERU), la UB té 17 investigadors guardonats amb 
ajuts del Consell Europeu de Recerca (ERC). El 2016, The Times Higher Education va incloure la Universitat 
de Barcelona entre les 25 millors del món amb més de 400 anys d’història.  

 www.ub.edu 

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