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  A la porta 
de tots els 
homes trucaré, 
trucaré amb 
insistència

Mushegh Iskhan, 
poeta armeni deportat de nen

Amb la col·laboració de:

24 de febrer de 2017
Institut d’Estudis Catalans

Carrer del Carme, 47 · Sala Prat de la Riba

Centre d’Història Contemporània de Catalunya
Departament d’Afers i Relacions Institucionals 

i Exteriors i Transparència

Societat Catalana d’Estudis Històrics
Institut d’Estudis Catalans

Institut Barcelona d’Estudis Internacionals

Jornada Internacional

Genocidis 
del segle XX



La història de la humanitat també és una his-
tòria d’odi racial, cultural, social o religiós. 
Les generacions que han viscut en el segle xx 
massa sovint són testimoni passiu d’aquests 
esdeveniments, que sembren d’oprobi la nostra 
memòria col·lectiva. En les darreres dècades, 
però, s’ha produït un clam contra els genocidis 
comesos i que s’estan cometent arreu del pla-
neta. Les denúncies dels mitjans de comunica-
ció i l’acció valenta d’associacions cíviques d’ar-
reu del món han reportat els actes de barbàrie 
comesos contra grups socials i ètnics o contra 
pobles sencers per part de governs criminals, i 
han ajudat a consolidar una àmplia consciència 
de condemna de les accions, sovint d’extermini, 
contra minories que no disposen de mitjans de 
defensa.

El Centre d’Història Contemporània de Ca-
talunya, del Departament d’Afers i Relacions 
Institucionals i Exteriors i Transparència de la 
Generalitat de Catalunya, la Societat Catalana 
d’Estudis Històrics, filial de l’Institut d’Estudis 
Catalans, i l’Institut Barcelona d’Estudis Inter-
nacionals, amb el suport de la Fundació Casa 
Amèrica Catalunya, convoquen la Jornada Ge-
nocidis del Segle XX, que té per objecte con-
tribuir al coneixement d’aquests fets històrics, 
desvetllar la consciència ciutadana i fer la de-
núncia més enèrgica d’aquests actes d’exter-
mini que registra la nostra història contempo-
rània. També és un clam contra l’oblit, sovint 
interessat i sempre còmplice, dels qui tindri-
en la responsabilitat de lluitar per fer front a 
aquestes situacions de genocidi.
La nova Catalunya, que volem construir com a 
poble lliure i que, al llarg de la història, també 
ha sofert situacions col·lectives molt doloroses, 
vol ser solidària amb les víctimes que han patit 
i pateixen els tràgics efectes de la injustícia i de 
l’odi dels seus poderosos enemics.

Jaume Sobrequés i Callicó
Director del CHCC

PROGRAMA

9.00 h. Inauguració 

Hi intervindran: Manel Vila i Motlló, director 
general de Cooperació al Desenvolupament, 
Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió 
Europea, de la conselleria d’Afers i Relacions 
Institucionals i Exteriors i Transparència; 
Joandomènec Ros, president de l’Institut 
d’Estudis Catalans (IEC); Jaume Sobrequés 
i Callicó, director del Centre d’Història 
Contemporània de Catalunya (CHCC) i president 
de la Societat Catalana d’Estudis Històrics 
(SCEH); i Jacint Jordana, director de l’Institut 
Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI).

MATÍ 

9.45 h.  
Patterns of Genocide in the Twentieth 
Century, Dr. Martin Shaw, Institut Barcelona 
d’Estudis Internacionals.

10.30 h.  
The Armenian Genocide, the First World War 
and the End of the Ottoman Empire,  
Dr. Donald Bloxham, University of Edinburgh. 

11.15 h. Pausa 

11.30h. 
Understanding the Bosnian Genocide,  
Dr. Marko Hoare, Kingston University London.

12.15 h. 
Narrating Justice after the Cambodian  
Genocide, Dr. Tallyn Gray, International  
Nuremberg Principles Academy.

13.00 h.  
El Kurdistan, una terra de genocidis?  
Una relectura crítica de la violència de  
masses sobre els kurds,  
Dr. Jordi Tejel, Graduate Institute, Ginebra.

13.45 h. Pausa

TARDA

16.00 h.  
Los aborígenes australianos.  
Un genocidio prolongado,  
Dra. Susan Ballyn, Universitat de Barcelona.

16.45 h. 

La Xoà, 1933-1945, Dr. David Serrano,  
Universitat Ramon Llull. 

17.30 h. Pausa 

17.45 h.  
El genocidi, 22 anys després. Passat,  
present i futur de Rwanda,  
Dr. Jaume Suau, Universitat de Barcelona.

18.30 h. 
El genocidio del pueblo maya de  
Guatemala, Excma. Sra. Otilia Inés Lux,  
exministre d’Ensenyament i diputada.

19.15 h. 
Diàleg

20.00 h. 
Cloenda i lliurament de certificats


