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Notícies

Lligams organitzarà un nou seminari sobre les guerres a la Universitat de Girona

L’any 2009 coincideix amb 
el 70è aniversari de di-
ferents esdeveniments 

bèl·lics que han marcat la història 
del segle XX, motiu pel qual s’han 
preparat nombrosos actes de ce-
lebració i d’homenatge que en el 
cas espanyol es centraran en la fi  
de la Guerra Civil Espanyola, 
ocorreguda 90 anys després de 
la fi  de la Guerra dels Matiners 
(1846-1849) Més enllà del 
context estatal, el 1939 tam-
bé fou l’any en què s’inicià la 
Segona Guerra Mundial, de 
manera que la coincidència de 
dates és múltiple. Tot plegat 
ha originat un interès renovat 
per les qüestions bèl·liques que 
creiem que seria bo vehicular a 
l’entorn d’un seminari que posi 
sobre la taula el tractament his-
tòric de les guerres en el seu sen-
tit més ampli. Veure els confl ictes 
armats esdevinguts en diferents 
èpoques i territoris és un repte que 

permetria desenvolupar temes tan 
diferents com el caràcter bel·licós 
de les societats humanes i els 
avenços tècnics en el camp militar 
que s’han desenvolupat al llarg del 
temps. Així doncs, amb l’objectiu 
d’aprofundir en la refl exió so-

bre les guerres es vol estructurar 
un seminari que afronti el tema 
a partir de diferents perspectives 
històriques, des de la prehistòria 
i fi ns als nostres dies. Tampoc es 

vol deixar de rebre l’aportació 
científi ca d’especialistes d’altres 
disciplines com la literatura o la 
història de l’art sent així coherents 
amb la interdisciplinarietat que
promulga l’associació Lligams. 
Més enllà de la teorització en-
torn de les guerres que serà

afrontada pels diferents espe-
cialistes, creiem que el coneixe-
ment ha d’anar més enllà del 
coneixement transmès des de 
les aules i és per aquest motiu 
que s’ha concebut un programa 
de visites guiades a espais que 
han estat testimoni de diferents 
confl ictes armats. De fet, són 
molts els indrets del nostre país 
que preserven una història mar-

cada per les lluites armades. Des 
de les trinxeres i els refugis de la 
darrera Guerra Civil i fi ns als as-
salts romans a les comunitats ibe-
res de la costa catalana el nostre
país guarda, encara avui, moltes 
restes d’aquests esdeveniments.

DATA PONÈNCIA PONENT ESPAI

Dimarts 17 de 
març a les 12h

Les societats prehistòriques. 
Bel·licoses o pacífi ques?

Joaquim Soler 
(Doctor en Prehistòria, UdG)

Facultat de Lletres de la 
Universitat de Girona
(Plaça Ferrater Mora)

Dissabte 21 de 
març a les 12h

Les guerres durant l’època 
antiga

Josep Maria Nolla
(catedràtic d’Història Antiga, UdG)

Pendent de confi r-
mació

Les guerres medievals Lluís Cifuentes 
(Doctor en Història Medieval, UB)
Pendent de confi rmació

Divendres 27 de 
març a les 11h

La irregularitat en la guerra 
moderna

Lluís Roura 
(Catedràtic en Història Moderna, UAB)

Pendent de confi r-
mació

La imatge de les guerres avui. 
Del fotoperiodisme a la imatge 
del Youtube.

Àngel Quintana 
(Doctor en Ciències de la Informació, 
UdG)

Pendent de confi r-
mació

La novel·la bèl·lica contemporà-
nia

Margarida Casacuberta 
(Doctora en Literauta Catalana Contem-
porània, UdG)

GUERRES: EL SOFRIMENT HUMÀ AL LLARG DE LA HISTÒRIA

*El programa exposat és provisional i pot patir alteracions. S’aconsella visitar la pàgina web de lligams.

Casc de la Guerra Civil (m-26) 
perforat per impacte directe de metralla
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