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Marta Simó:

La població catalana i el seu encontre amb
l’Holocaust

Resum
La conferència parteix de la recent tesi doctoral de Marta Simó, titulada La Memòria de
l’Holocaust, a l’Estat Espanyol. Des d’una perspectiva històrica i una perspectiva
sociològica (2018). A través dels seus protagonistes –víctimes (la població jueva),
botxins/colꞏlaboradors (el govern franquista), testimonis passius (la División Azul al front
de l’Est)– es farà un recorregut per presentar quines foren les relacions que es van
establir entre ells, quines foren les conseqüències d’aquests encontres i com aquestes
afecten avui quan es confronta aquesta memòria a Catalunya.
Marta Simó Sánchez. Doctora en Sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona i
especialista en identitats jueves i Holocaust per la Universitat Jagellonska de Cracòvia a
Polònia (2005) i la Universitat Estatal de Moscou a Rússia (2010). És membre del Comitè
Executiu de l’EHAS (European Association for Holocaust Studies), del projecte Stories
that move de la Casa Anne Frank de Berlin, membre del Grup de treball sobre
descendents dels supervivents de la persecució nazi del Bundersverband information &
Beralung für NS-verfolgte de Colònia i membre del grup de recerca en TLH (Teaching and
Learning about the Holocaust) conjuntament amb la Universitat de Haifa (Israel). Ha
participat en les entrades «Auschwitz» i «Shoah» del Diccionario de Memoria colectiva
dirigit per Ricard Vinyes (Gedisa, 2018), i a l’obra Eckmann, M., Stevick, D., &
Ambrosewicz-Jacobs, J. (eds.), Research in Teaching and Learning about the Holocaust.
A dialogue beyond borders (Berlin: Metropol, 2017). Ha publicat l’article «Challenges for
Memory, Teaching and Learning about the Holocaust in Spain» dins Bystanders,
Rescuers or Perpetrators? The Neutral Countries and the Shoah (Metropol, 2016); i
«Spain and the Holocaust» dins Freilegungen: Spiegelungen der NS-Verfolgung und ihrer
Konsequenzen (Wallstein, 2015).

Propera conferència del cicle:
Ser jueva catalana al segle XXI, a càrrec de Moriah Ferrús
Dijous 28 de febrer, a les 18.30 h
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