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Acord de 15 de juliol de 2010 pel qual s’aprova la creació de la Càtedra Memòria 
Democràtica i Drets Humans 

CÀTEDRA MEMÒRIA DEMOCRÀTICA I DRETS HUMANS

A) missió i objectius 

La Càtedra Memòria Democràtica i Drets Humans té com a missió la recerca i la socialització del co-
neixement en l’àmbit de la memòria democràtica i dels drets humans.

La gestió econòmica, administrativa i la visibilitat institucional i social es formalitzen mitjançant un con-
veni que tindrà una durada de quatre anys  entre el Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya i 
la Universitat Rovira i Virgili.

Els fonaments jurídics es deriven de la plena incardinació amb la Llei de creació del Memorial De-
mocràtic (Llei 13/2007, de 31 d’octubre), definit com una entitat de dret públic, amb personalitat jurídica 
pròpia, subjecte a dret privat; de la Llei de creació de la Universitat Rovira i Virgili, i del seu Estatut.

Els fonaments ètics justifiquen la promoció dels valors que funden i impulsen la participació ciutadana. 
Amb la finalitat de reconstruir els fonaments genuïns d’una cultura democràtica, enfortir-la i vigoritzar-la 
entre les noves generacions, es pretén  recuperar la consciència col·lectiva malmesa per la dictadura fran-
quista, que va intentar suprimir fins al més petit vestigi de la trajectòria històrica del combat per la demo-
cràcia i la construcció de la ciutadania al nostre país.

La lluita antifranquista fou de caràcter plural; per això la recuperació de la memòria ha de fer efectiu 
el reconeixement als lluitadors antifeixistes que van arriscar la seva  vida i llibertat a favor dels valors de 
democràcia i de llibertat dels pobles de l’Estat.

La memòria social es constitueix en una constant interpel·lació del present des dels valors democràtics i 
la Declaració universal dels drets humans. Cal posar èmfasi en la distància existent entre aquests valors i la 
materialització efectiva en les societats contemporànies. A Catalunya hem de fer avançar el coneixement, 
no només el que es va destruir amb la repressió franquista sinó el que es va frustrar en la llarga durada de 
la dictadura.

No es tracta només de recordar tot allò que l’actual democràcia, que representa la Constitució de 1978, 
deu a l’oposició antifranquista sinó que cal assumir el cost humà de la Guerra Civil, l’exili, els atemptats a 
la llibertat de les persones com l’intent de genocidi cultural i de les múltiples dimensions de la repressió i 
l’opressió com una petjada social i cultural de llarga durada. Partint de la consciència d’aquesta mancança, 
es fa possible construir les arrels cíviques i els valors ciutadans per atuara la catàstrofe, tal com plantejava 
Walter Benjamin en les seves tesis sobre la filosofia de la història: l’Àngel de la Història (l’Angelus Novus, 
que va pintar Paul Klee) avança mirant el passat, que es presenta com una acumulació de ruïnes, una catàs-
trofe contínua. Per això l’autor afirmava que “la tasca de la revolució era detenir la catàstrofe”.

En noves conjuntures crítiques per a la humanitat cal recordar Gramsci i el seu concepte d’hegemonia 
cultural, com la lucidesa que expressà en la coneguda sentència per a l’acció col·lectiva sobre “el pessi-
misme de la raó i l’optimisme de la voluntat” per contribuir a la crítica d’una lògica neoliberal global, la 
democràcia dels consumidors, oposada a la plenitud en l’exercici dels drets i els deures dels homes i les 
dones en una societat democràtica cap al ple gaudi d’una ciutadania oberta, crítica i activa, que “pensi 
històricament”, com sostenia Pierre Vilar, el món actual i els desafiaments múltiples del segle xxi.

La recerca universitària ha d’orientar la seva activitat interdisciplinària sobre la totalitat de la memòria 
del projecte democràtic, des de l’inici amb la instauració de la II República fins a la resistència a la dic-
tadura, la consolidació de la democràcia i la recuperació de l’autogovern. Per això, entre els objectius de 
la Càtedra de la Memòria Democràtica, hi ha la contribució a la construcció, mitjançant la recerca i la 
socialització del coneixement, d’una nova cultura política. També, en resposta als reptes del present, quan 
avança el dret internacional humanitari, cal revisar el model de transició de la dictadura a la democràcia 
a Espanya (1976–1982).

La Càtedra Memòria Democràtica i Drets Humans és concebuda com una activitat acadèmica interdis-
ciplinària i interuniversitària. Tot i que són múltiples les disciplines de les ciències socials i les humanitats 
que són cridades a participar-hi en una primera fase, s’opta per posar èmfasi en la recerca tributària de la 
història contemporània i el dret internacional públic. Cal impulsar aquesta recerca a partir de les coordena-
des de la història social, de l’agenda per a una història radical, que recuperi, amb metodologies de recerca 
innovadores i rigoroses, la veu dels febles, els oprimits, els vençuts i els resistents, de les successibes genera-
cions, de les diverses ideologies, amb plena assumpció de la recerca del gènere i la història de les dones.

L’abast cronològic en la lluita per la llibertat i la justícia social a Catalunya se situa en quatre moments 
històrics:
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La II República•	

La resistència contra la dictadura franquista•	

La transició a la democràcia•	

L’autogovern (1980–2009)•	

Josep Fontana ha assenyalat com la dictadura franquista va pretendre destruir tota la tradició política 
i social procedent de la Il·lustració i de la Revolució Francesa. És necessari, per això, recuperar la pre-
sència central del llegat republicà de la Generalitat com a font axiològica i promesa incomplerta d’una 
altra modernitat possible a Catalunya i a Espanya. Tampoc no es pot oblidar l’existència d’altres projectes 
d’organització social i econòmica, fruit de la rica i complexa societat catalana amb diverses, plurals i fortes 
tradicions polítiques de transformació social. 

La dimensió ètica de reivindicació de la dignitat humana i de la resistència antifranquista va obrir un 
camí a un altre futur mitjançant el seu combat. Com ha escrit Enzo Traverso sobre els heroics combatents 
del gueto de Varsòvia, “els combatents del gueto ens han deixat un missatge universal d’humanisme i es-
perança: ens ensenyen que, abans que una qüestió d’estratègia i correlació de forces, la revolta és sobretot 
una qüestió d’ètica. La gent no és rebel només quan té una oportunitat de triomfar; és rebel, fonamental-
ment, perquè no pot acceptar un insult a la dignitat humana”. En la llarga nit de la dictadura franquista cal 
estudiar la resistència i també la immensa opressió que va tenir la societat catalana, obligada a un llarg exili 
interior i exterior.

Una part de la població catalana va patir una doble derrota: sota la dictadura i també per causa de les 
aspiracions, dels somnis i de la justícia no acomplerts durant la transició a la democràcia. El cost de la tran-
sició també necessita ser investigat, si no volem perpetuar un greu dèficit de legitimitat de la democràcia 
construïda sobre el pacte de l’oblit i la no instrumentalització del passat.

Les polítiques públiques cap al passat de la Generalitat de caràcter més elitista i historicista han com-
portat la invisibilització de l’antifranquisme, tret de les programacions del Museu d’Història de Catalunya 
o de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió. L’articulació de les polítiques públiques de la memòria 
col·lectiva amb la creació del Memorial Democràtic constitueix una fita en l’avenç dels drets de ciutadania, 
com així ho recull l’Estatut d’autonomia de 2006.   

b) PlA d’ActivitAts

La Càtedra Memòria Democràtica i Drets Humans es configura com una càtedra de recerca multidis-
ciplinària, d’àmbit català i abast interuniversitari. Es tracta de vertebrar una activitat acadèmica completa, 
ja que pretén canalitzar el pla de treball en les tres missions de la Universitat pública: docència, recerca i 
transferència amb plena autonomia respecte al Memorial Democràtic. 

Docència

Suport a la impartició dels continguts de les matèries del currículum nuclear de la URV i d’altres univer-
sitats, si s’escau, pel que fa a grau i màster.

Organització de cursos, jornades i congressos 

Activitat anual a la Universitat d’Estiu de la Xarxa Vives d’universitats

Participació en convocatòries de professorat visitant

Recerca

1. Línies de recerca

1.1 Conflictes, memòries i identitats: la història del temps present, espais i llocs de la memòria d’abast 
quotidià, local, nacional i cosmopolita (història, geografia, antropologia, ciència política)

1.2 Socialització formal i informal: la lògica de les generacions, els instruments públics, privats i 
mediàtics en la socialització de la cultura democràtica i la preservació dels drets humans versus la 
banalització històrica (ciència política, sociologia, comunicació, estudis culturals)

1.3 Memòria de la violència i de les guerres: justícia transicional, traumes, sobrevivents, drets civils i 
drets humans (ciència política, dret internacional públic, història)

1.4 Memòria i utopies: la primacia de la intersubjectivitat. Com s’articula la necessitat humana al 
reconeixement i la presència del ressentiment? (filosofia, psicologia, història) 

1.5.Polítiques públiques de la memòria i usos públics del passat (història, ciència política, didàctica 
de les ciències socials, comunicació)
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2. Suport a la recerca

Dotació d’una beca de recerca predoctoral.

Convocatòria d’un premi als treballs de recerca de batxillerat, de grau i de màster sobre Memòria 
Democràtica i Drets Humans d’àmbit català

3. Resultats de la recerca

Aconseguir en la durada del conveni la presentació d’una tesi doctoral a la URV vinculada al projecte 
del Banc Audiovisual del Memorial Democràtic i/o l’estudi de la base de dades que serva el Fons de 
Represaliats catalans pel franquisme. 

Incentivar la publicació dels resultats de la recerca en articles en revistes d’impacte, en llibres i ca-
pítols de llibre.

Estimular la presentació de comunicacions a congressos d’àmbit internacional.

Transferència i tercera missió

Participar en les activitats d’extensió universitària (Aules de la Gent Gran, Antenes del Coneixement 
de la URV) per tal de socialitzar el coneixement sobre la memòria democràtica i els drets humans.

Confeccionar d’una pàgina-portal web amb enllaços a la Càtedra de la Memòria del Segle xx (UCM), 
al Memorial Democràtic i a les institucions memorials d’àmbit internacional.

Crear un espai a T12, televisió pública del Camp de Tarragona, ubicada al campus Catalunya de la 
URV, que facilitaria la connexió amb els joves, ja que la producció aniria a càrrec de l’estudiantat de 
Periodisme.

Impulsar una col·lecció especialitzada en les Publicacions de la URV i l’edició d’una revista electrò-
nica amb periodicitat anual.

Mantenir una exposició permanent a la URV de les mostres de petit format produïdes en l’Espai Me-
mòria Democràtica.

c) conveni memoriAl democràtic de lA GenerAlitAt de cAtAlunyA i lA universitAt rovirA i virGili 

Signatura d’un conveni per quatre anys (2010–2014).

Creació d’un consell assessor amb participació de les universitats públiques catalanes de caràcter in-
terdisciplinari.

Relació institucionalitzada Memorial Democràtic-URV mitjançant la creació d’una comissió de segui-
ment i amb visibilitat en els espais web respectius.

PRESSUPOST ANUAL

El finançament de les activitats científiques i divulgatives de la Càtedra Memòria Democràtica i Drets 
Humans serà objecte d’una negociació anual en funció del pla d’actuació del Memorial Democràtic i del 
suport a les actuacions del COMEBE.

inGressos

URV: espai, infraestructura, PDI (reducció docència i direcció), PAS (gestió càtedres URV):    15.000 €

memoriAl democràtic:            50.000 €

Ingressos en concepte d’activitats acadèmiques com ara matrícules pels cursos de crèdits de lliure elec-
ció i/o de l’activitat en el trimestre d’estiu.

desPeses:

1. Personal:                                                                                                                            38.000 € 

Beca predoctoral:                                                                                                                 16.000 €

Personal de suport a la recerca:                                                                                            22.000 €
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2. Pla d’activitats:                                                                                                                    12.000 €

2.1 Organització de cursos, jornades i congressos

2.2 Premis treballs de recerca secundària, grau i màster

2.3 Pàgina web

2.4 Publicacions

cronoGrAmA de creAció de lA càtedrA

Febrer-juny 2010

Reunió rector URV-DG Memòria Democràtica

Definició del projecte i horitzó de finançament

Juliol-setembre 2010

Aprovació Consell Assessor del Memorial Democràtic i de la Junta de Govern

Aprovació del Consell de Govern de la URV

Octubre 2010

Signatura del conveni i presentació pública de la Càtedra Memòria Democràtica i Drets Humans


