
 

 

La Universitat de Barcelona recorda els 80 anys del 
comiat a les Brigades Internacionals 

 
• Ho farà amb el seminari internacional «Història i memòria de les 

Brigades Internacionals. Una mirada est-oest», organitzat per 
l’Observatori Europeu de Memòries de la Fundació Solidaritat UB i el 
CRAI Biblioteca del Pavelló de la República 

• El seminari té com a objectius debatre i transmetre la memòria 
històrica del voluntariat internacional que va participar en la Guerra 
Civil espanyola mitjançant investigacions recents, i destacarà el rol 
de les dones brigadistes i d’altres col·lectius minoritaris 

• La jornada, que tindrà lloc el 26 d’octubre a l’Aula Magna de l’Edifici 
Històric de la UB, forma part de la Setmana Internacional de les 
Brigades Internacionals, coordinada per l’Amical de les Brigades 
Internacionals a Catalunya amb el suport de l’Ajuntament de 
Barcelona  

• L’historiador francès Rémi Skoutelsky, investigador associat al Centre 
d’Història Social del Segle XX de la Universitat de París 1, presentarà 
la ponència inaugural  

 
Barcelona, 23 d’octubre de 2018. La Universitat de Barcelona recordarà el 80è 
aniversari del comiat de les Brigades Internacionals (1938-2018) amb el seminari 
internacional «Història i memòria de les Brigades Internacionals. Una mirada est-oest». 
Organitzat per l’Observatori Europeu de Memòries de la Fundació Solidaritat UB (EUROM) 
i el CRAI Biblioteca del Pavelló de la República, amb la col·laboració del Consortium for 
International Studies Abroad (CASA), el col·loqui té l’objectiu de transmetre el paper dels 
voluntaris estrangers durant la Guerra Civil espanyola, centrant-se en la manera en què 
aquells homes i dones es recorden actualment a tot el món. Així mateix, destacarà la 
participació de les dones a les Brigades Internacionals i el paper dels voluntaris en la 
resistència francesa i en la lluita contra el nazisme a Europa un cop finalitzat el conflicte a 
Espanya, incloent-hi el paper que van tenir algunes brigades en els governs de la 
postguerra en països de l’Europa de l’Est. Durant la jornada, també es podrà visitar una 
exposició amb cartells, revistes i documentació de les Brigades Internacionals, organitzada 
pel CRAI Biblioteca del Pavelló de la República de la UB. 
 
L’activitat forma part de la programació de la Setmana de les Brigades Internacionals, 
coordinada per l’Amical de les Brigades Internacionals a Catalunya amb el suport de 
l’Ajuntament de Barcelona. L’assistència és gratuïta però es requereix inscripció prèvia 
mitjançant aquest formulari en línia. El seminari tindrà lloc el divendres 26 d’octubre, de 
9.30 a 19.00 h, a l’Aula Magna de l’Edifici Històric de la UB. En la inauguració participaran 
la vicerectora d’Igualtat i Acció Social de la Universitat de Barcelona, Maite Vilalta; el 
director de l’EUROM, Jordi Guixé, i la responsable del CRAI Biblioteca del Pavelló de la 



República, Lourdes Prades. Entre l'assistència, ha confirmat presència el brigadista Josep 
Randé Riba, que es va unir a les Brigades Internacionals l’any 1938. 
 
La ponència inaugural serà a càrrec de l’historiador Rémi Skoutelsky, investigador associat 
del Centre d’Història Social del segle XX de la Universitat de París 1 i especialitzat en la 
Guerra Civil espanyola. Skoutelsky presentarà una visió global sobre les Brigades 
Internacionals, des del punt de vista de la història social. A continuació, es farà una 
presentació del Sistema d’Informació Digital sobre les Brigades Internacionals (SIDBRINT). 
Impulsat des de la Universitat de Barcelona, aquest portal ofereix continguts en vuit 
idiomes (alemany, anglès, basc, castellà, català, francès, gallec i italià), editats per trenta-
tres investigadors d'onze universitats europees.  
 
La sessió del matí conclourà amb una primera taula rodona sobre memòria i història de les 
Brigades Internacionals. L’escriptora holandesa Yvonne Scholten, editora del projecte 
sobre voluntaris holandesos Spanjestrijders, parlarà del paper de les dones brigadistes a 
partir del cas holandès. La professora Rocío Velasco de Castro, de la Universitat 
d’Extremadura, explicarà l’experiència dels brigadistes àrabs en la Guerra Civil espanyola 
a partir de la paradoxa del cas marroquí. Finalment, Inga Oleksiuk, investigadora de la 
Universitat de Szczecin (Polònia), tractarà dels voluntaris i voluntàries de l’est d’Europa a 
partir de les vivències del seu avi, l’ucraïnès Mihail Oleksiuk. 
 
La sessió de la tarda començarà a les 16.00 h amb la segona taula rodona d’experts en 
memòria i història dels brigadistes. La primera intervenció serà a càrrec de Vjeran 
Pavlaković, investigador del Departament d’Estudis Culturals de la Universitat de Rijeka 
(Croàcia), que destacarà la memòria contemporània de les Brigades Internacionals als 
estats de l’antiga Iugoslàvia. El professor Robert Coale, de la Universitat de Rouen 
(França), explicarà el cas dels brigadistes nord-americans. La taula es tancarà amb la 
memòria dels voluntaris a Espanya, amb una presentació de l’historiador Antonio Selva 
Iniesta, director del Centre d’Estudis i Documentació de les Brigades Internacionals 
(CEDOBI).  
 
El seminari conclourà amb les presentacions dels treballs de recerca de tres estudiants del 
Departament d’Història Contemporània de la Universitat de Barcelona, que introduirà el 
professor Magí Crusells.  
  
 



Enllaç al material gràfic de l’exposició  
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Història i memòria de les Brigades Internacionals 
Una mirada est-oest 
Seminari internacional en el marc de la Setmana de les Brigades Internacionals 
Divendres 26 d’octubre, a l’Aula Magna de l’Edifici Històric de la UB 
 
 
Mentre el feixisme avançava als anys trenta, 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 cinquanta 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 els mesos de setembre i octubre del 1936, 
es van començar a organitzar les Brigades Internacionals, unitats militars 
formades per aquests voluntaris 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-ne la retirada.  
 
Aproximadament 10.000 brigadistes van perdre la vida en la Guerra Civil, però el 
seu sacrifici i la seva lluita va deixar una empremta inoblidable. Els van acomiadar 
en un emotiu i multitudinari acte pels carrers de Barcelona el 28 d’octubre de 1938, 
del qual enguany en commemorem el 80è aniversari. 

 
 
 



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

 
 
Organització: Observatori Europeu de Memòries (EUROM) 
de la Fundació Solidaritat de la Universitat de Barcelona i 
CRAI Biblioteca del Pavelló de la República (UB).  
 
Seminari inclòs en la Setmana de les Brigades Internacionals, que organitza l’Amical de les 
Brigades Internacionals a Catalunya amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona i el 
Consortium for International Studies Abroad (CASA), i que és cofinançada pel programa 
Europe for Citizens de la Comissió Europea.  

                                                                           

   Imatge: CRAI Biblioteca Pavelló de la República | Universitat de Barcelona 

 
 
 
PROGRAMA 
 
9.00-9.30 h Registre  
 
9.30-10.00 h 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, CRAI Biblioteca del Pavelló de la República UB 
 
 

10.00-11.00 h  Ponència inaugural, Rémi Skoutelsky (Universitat de París 1) 
 
11.00-11.30 h Pausa cafè 
 
11.30-12.00 h  Presentació del projecte SIDBRINT 

Memòria històrica de les Brigades Internacionals  
Lourdes Prades Artigas (Universitat de Barcelona) 



 
12.00-13.30 h Taula rodona: «Història i memòria de les Brigades Internacionals» (I) 
Modera: Ricard Conesa (EUROM) 
 12.00-12.30 h Brigades femenines. El cas de les voluntàries holandeses  
 Yvonne Scholten (Spanjestrijders) 

12.30-13.00 h Els brigadistes àrabs en la Guerra Civil espanyola: la paradoxa del 
cas marroquí  
Rocío Velasco de Castro (Universitat d’Extremadura) 
13.00-13.30 h Els voluntaris polonesos  
Inga Oleksiuk (Universitat de Szczecin) 

 
13.30-14.00 h Debat 
 
16.00-17.30 h Taula rodona: «Història i memòria de les Brigades Internacionals» (II) 
Modera: Oriol López Badell (EUROM) 

16.00-16.30 h Els nostres «espanyols»: Memòria contemporània de les Brigades 
Internacionals als antics estats de Iugoslàvia  
Vjeran Pavlaković (Universitat de Rijeka) 
16.30-17.00 h  Els voluntaris nord-americans  
Robert Coale (Universitat de Rouen | Arxiu de la Brigada Abraham Lincoln)  
17.00-17.30 h Memòria dels voluntaris a Espanya  
Antonio Selva Iniesta (CEDOBI) 

 
17.30-18.00 h  Debat 
 
18.00-18.45 h  Taula rodona amb estudiants del Departament d’Història 
Contemporània de la Universitat de Barcelona  
Modera: Magí Crusells (Universitat de Barcelona) 
Carlota Sánchez | Oriol González| Ramon Romero 
 
18.45-19.00 h Clausura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Sobre els ponents 
 
Per concretar entrevistes, podeu contactar amb fernanda.zanuzzi@ub.edu (685 821 203) 
 
Rémi Skoutelsky. Historiador francès especialitzat en la Guerra Civil espanyola des del 
punt de vista de la història social. És investigador associat al Centre d’Història Social del 
Segle XX de la Universitat de París 1, i autor del llibre L’espoir guidait leurs pas (Grasset, 
1998), dedicat als voluntaris francesos a les Brigades Internacionals. Basant-se en arxius 
—com el de Moscou— i en les memòries dels supervivents, el llibre descriu les motivacions 
i la vida diària dels 9.000 voluntaris francesos involucrats en el conflicte. Skoutelsky també 
va participar en la missió d’estudi sobre el robatori de jueus a França, dirigida per Jean 
Mattéoli, i és un dels autors de l’obra col·lectiva Le siècle des communismes (Les Editions 
de l’Atelier, 2000), editada per Michel Dreyfus, per a la qual va escriure l’apartat 
«Brigadistes internationaux et résistants». A més, és militant activista de SOS Racisme.  
 
M. Lourdes Prades Artigas. Doctora en Història Contemporània i cap del CRAI Biblioteca 
del Pavelló de la República de la Universitat de Barcelona. És la responsable del projecte 
SIDBRINT, resultat de la investigació Sistema de información digital sobre las brigadas 
internacionales: brigadistas, fuentes documentales y bases de datos (SIDBRINT) 
(Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2011). Entre les seves publicacions 
recents destaquen La Batalla de l’Ebre a la memòria dels brigadistes (COMEBE, 2018) i 
SIDBRINT y la recuperación de la memoria histórica de las Brigadas Internacionales 
(CEDOBI, 2018). És especialista en bases de dades, webs i gestors de continguts en l’àmbit 
de les humanitats, i en l’estudi de les Brigades Internacionals de la Guerra Civil espanyola, 
així com en arxius, biblioteques i fons documentals del segle XX (II República, Guerra Civil, 
exili, franquisme, transició).   
 
Yvonne Scholten. Escriptora i periodista holandesa, amb formació en ciències polítiques. 
Va ser corresponsal a Itàlia entre els anys 1968 i 1982, i va introduir l’obra d’Antonio 
Gramsci als Països Baixos, l’any 1972. Des del 2004, es dedica a la investigació sobre els 
voluntaris holandesos a la Guerra Civil espanyola, i des del 2014 és la cap de redacció de 
la base de dades Nederlandse vrijwilligers in de Spaanse Burgeroorlog (Voluntaris 
holandesos a la Guerra Civil espanyola), que reuneix les biografies de prop de 700 
voluntaris de les Brigades Internacionals.  
 
Rocío Velasco de Castro. Llicenciada en Filologia Àrab. És especialista en el Magrib 
contemporani, doctora en Estudis Àrabs i Islàmics i professora a la Universitat 
d’Extremadura. Ha impartit docència a les universitats de Sevilla, Abdelmalek Essaâdi 
(Marroc), Artés i Grenoble Alps (França), L’Orientali de Nàpols (Itàlia) i Philipps de Marburg 
(Alemanya). Les seves principals línies d’investigació se centren en la història del món àrab 
contemporani, amb especial atenció al Marroc, en els processos de colonització i 
descolonització del món àrab i en els moviments feministes àrabs i islàmics. Contacte: 
rvelde@unex.es.  
 
Inga Oleksiuk. Professora adjunta a la Universitat de Stettin (Polònia). És doctora en 
Humanitats i en Ciències Jurídiques, i ha dut a terme investigacions a la Universitat de 
Carleton (Ottawa, Canadà), a la Biblioteca Britànica (Londres, Gran Bretanya), a la 
Universitat de Varsòvia (Polònia), i a la Universitat de Nàpols Frederic II (Itàlia).  
 
 



Vjeran Pavlaković. Professor associat del Departament d’Estudis Culturals de la 
Universitat de Rijeka (Croàcia). Doctorat en Història per la Universitat de Washington, ha 
publicat articles sobre memòria cultural, justícia transicional a l’antiga Iugoslàvia, i sobre 
els voluntaris iugoslaus a la Guerra Civil espanyola. Entre les seves publicacions més 
recents destaquen «Remembering war the European way: Croatia’s commemorative 
culture on the eve of EU membership» (Pero Maldini i Davor Pauković, ed.), Croatia and 
the European Union. Changes and development (2015), Yugoslav volunteers in the Spanish 
Civil War (2016), i «The controversial commemoration: transnational approaches to 
remembering Bleiburg» (2018). És investigador principal del projecte «Framing the nation 
and collective identity in Croatia: political rituals and the cultural memory of twentieth 
century traumas» (FRAMNAT), finançat per la Croatian Science Foundation (HRZZ).  
 
Robert Coale.  Doctor en Estudis Hispànics per la Universitat de París 4 - la Sorbona. Des 
del 2015, és professor de la Universitat de Rouen (Normandia, França). Els seus principals 
temes d’investigació són les Brigades Internacionals i l’exili republicà espanyol a França. 
És membre permanent del Grup de Recerca Interdisciplinari sobre les Àrees Culturals 
(ERIAC) de la Universitat de Rouen, i pertany a la Junta Directiva dels Arxius de la Brigada 
Abraham Lincoln (ALBA), que es troben a la Universitat de Nova York (NYU).  
 
Antonio Selva Iniesta. Director de l’Institut d’Estudis d’Albacete, coordinador de la 
revista cultural Al-Basit i codirector del Centre d’Estudis i Documentació de les Brigades 
Internacionals (CEDOBI). Llicenciat en Filosofia i Lletres, amb especialitat en Història 
Moderna i Contemporània, ha estat director del Banc de Foment (1988-1994), de la Caixa 
Espanya d’Inversions, i de la Caixa d’Estalvis i Mont de Pietat d’Albacete (1994-2010). És 
autor de diversos llibres i articles de temàtica històrica, i col·laborador del Departament 
d’Història Antiga de la Universitat de Múrcia, així com acadèmic corresponent de la Reial 
Acadèmia Alfons X el Savi.  
 
 
 
 
 
Premsa 
 
Observatori Europeu de Memòries (EUROM) 
Fernanda Zanuzzi 
fernanda.zanuzzi@ub.edu  
+34 685 821 203 
 
Universitat de Barcelona 
Judith Llop 
premsa@ub.edu 
+34 934 035 544 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Xarxes socials 
 
Twitter  
@euromemories 
@bibrepublica  
 
Instagram 
@euromemories 
@craipavello 
 
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. 
 
www.europeanmemories.net 
 
 
 
Sobre la Universitat de Barcelona 
 
Fundada el 1450, la Universitat de Barcelona és la principal universitat pública de Catalunya i una de les 
institucions d’educació superior més prestigioses de l’Estat. La UB és l’única universitat espanyola que forma part 
de la Lliga d’Universitats Europees de Recerca (LERU), una associació que agrupa els 23 centres universitaris de 
recerca més importants del continent. Segons el Center for World University Rankings (CWUR), la UB se situa 
entre les 100 millors universitats del món. El 2016, The Times Higher Education la va incloure entre les 25 millors 
del món amb més de 400 anys d’història. 
 
La Universitat de Barcelona disposa d’una gran oferta formativa, que abasta 74 graus, 151 màsters universitaris 
oficials i 48 programes de doctorat. Té més de 44.000 estudiants de grau i 19.000 de màster, postgrau i doctorat. 
Un 15 % dels estudiants són internacionals i procedeixen de 122 països. 
 
Com a institució pública, la UB, centrada en l’excel·lència acadèmica, està compromesa a dotar les properes 
generacions de ciutadans —professionals, investigadors, emprenedors, líders— amb la capacitat de treballar al 
màxim nivell en qualsevol lloc del món.   
 
www.ub.edu 
 
Guia d’experts de la Universitat de Barcelona: www.ub.edu/experts 


