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La desaparició forçosa és el crim que consisteix en la detenció il-

legal, la tortura i, sovint, l’assassinat de persones per part de l’Estat 

o agents que actuen en nom seu amb l’objectiu de terroritzar un de-

terminat col·lectiu social i transmetre un missatge d’impunitat a la 

població civil. Tipificat com a crim contra la humanitat per la Cort 

Penal Internacional i les Nacions Unides, l’extensió d’aquest delicte 

les darreres dècades obre la reflexió sobre la forma en què els estats 

actuals aborden els seus conflictes interns. El silenci i la negació de 

l’agressió, propis d’aquest delicte, esdevenen estratègies de guerres 

submergides on s’instaura la premissa: si no hi ha víctima, no hi ha 

crim. I a la vegada, obren ferides que no cicatritzen entre una població 

que no pot accedir a la veritat ni plorar els seus morts.

En el marc de l’exposició “Desapareguts”, aquest debat proposa una 

reflexió sobre un fenomen que, malgrat la seva persecució per part 

d’institucions internacionals, continua essent de terrible actualitat.

Dimarts, 8 de febrer

La reCerCa deLs desapareguts
 

19 h INtrOduCCIÓ

Amb gervasio sánchez, fotoperiodista.

19.30 h tauLa rOdONa

Viviana díaz, expresidenta de l’Agrupación de Familiares  

de Detenidos Desaparecidos (AFDD) de Xile.

Luis Fondebrider, president de l’Equipo Argentino de  

Arqueología Forense.

susana Navarro, psicòloga, coordinadora del projecte  

“Trabajo Psicosocial en Procesos de Exhumaciones”, Equipo de 

Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial de Guatemala.

Moderadora: sandra Balsells, fotoperiodista.

Dimecres, 9 de març, a les 19.30 h

drets HumaNs I La pOLítICa de La memòrIa: 
LímIts I reptes

andreas Huyssen, catedràtic de Filologia Germànica i Literatura 

Comparada de la Universitat de Columbia, autor de Modernismo 

después de la posmodernidad (Gedisa, 2010).

Moderador: antonio monegal, catedràtic de Teoria de la Literatura i 

Literatura Comparada de la Universitat Pompeu Fabra.

Dimecres, 30 de març, a les 19.30 h

eL Cas de Les FOsses COmuNes de La guerra 
CIVIL I eL FraNquIsme

emilio silva, periodista, president de l’Asociación para la 

Recuperación de la Memoria Histórica.

paco etxeberría, professor titular de Medicina Legal i Forense de la 

Universitat del País Basc.

Modera: gervasio sánchez, fotoperiodista.


