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Conxita Mir Curcó  (Torregrossa, el Pla d’Urgell, 1952).  
 
Historiadora. Es doctorà per la UAB (1982). Ha estat professora de les universitats de 
Barcelona i Lleida, de la qual n’esdevingué, el 1999, catedràtica d’Història Contemporània. En 
la mateixa universitat ha estat  directora de l'Institut de ciències de l’Educació (ICE) (1986-
1988) i vicerectora (1993-1998). Des de l’any 1999 dirigeix el Servei d’Història Documentació i 
Patrimoni del Departament d’història (SHDiP) de la UdL. És membre de l’Institut d’Estudis 
Catalsns (IEC) des de l’any 1992 i pertanyé a la junta directiva de l’Asociación Española de 
Historia Contemporánea (Ahistcon) entre 1998 i 2002. 
 
L’any 1977 inicià les seves recerques en el camp de la sociologia electoral històrica, esdevenint 
els seus treballs un model de geografia electoral i d’història política de l’època de la 
Restauració Monàrquica i de la Segona República. Posteriorment s’endinsà en l’anàlisi de la 
violència política y el control social durant el franquisme i darrerament treballa sobre 
patrimoni històric i memòria. Ha col·laborat amb Memorial Democràtic des de la seva creació 
(2004) i en l’actualitat es membre del Consell Assessor d’aquesta entitat. Ha dirigit la confecció 
del Pla pilot per a la localització, registre i senyalització dels llocs emblemàtics de la Guerra 
Civil i la repressió franquista a Lleida ha col·laborat en la posada en marxa de la  Xarxa d’Espais 
i Rutes de Memòria de Catalunya.   
 
Entre les seves publicacions destaquen les obres: Caciquisme polític i lluita electoral: Lleida 
1890-1923, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, 1985. Les eleccions generals a 
Catalunya de 1901 a 1923, obra col·lectiva escrita juntament amb els professores Albert 
Balcells i J.B. Culla, publicada per la Fundació Jaume Bofill, Barcelona, 1982, així com de l’edició 
del llibre Actituds Polítiques i control social a la Catalunya de la Restauració (1875-1923), 
(Lleida, 1989). Ha coordinat l’obra Repressió econòmica i franquisme: l’actuació del Tribunal de 
Responsabilitats Polítiques a la província de Lleida, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 
1997. Seguint amb l’estudi de la repressió franquista ha publicat  Vivir es sobrevivir. Justicia, 
orden y Marginación en la Cataluñá rural de postguerra (1939-1951), Milenio, Lleida, 2000, un 
treball en el que s’han utilitzat amb profusió fons judicials ordinàries i extraordinàries (consells 
de guerra, expedients de depuració, etc…). Ha participat en l’obra col·lectiva, dirigida per Julián 
Casanova, Morir, matar, sobrevivir. La violencia en la dictadura de Franco (2002) i ha tingut 
cura de l’edició de Jóvenes y dictaduras de entreguerras. Propaganda, doctrina y 
encuadramineto: Italia, Alemania, Japón, Portugal y España, (2007) o Duelo y Memoria. 
Espacios para el recuerdo de las víctimes de la represión franquista en perspectiva comparada 
(2013). 
 
Entre les obres col·lectives de divulgació en que ha participat destaquen Història Gràfica de 
Lleida (coautora, 1991), Història de Lleida, volum vuitè,   De la Restauració al Franquisme, 
(coautora, 2003), Diccionari Biogràfic de les Terres de Lleida. Política, economia. Societat i 
cultura. Segle XX (coautora, 2010) i Un segle d’història de Catalunya en fotografies,volum I Un 
temps entre el passat i el present, Enciclopèdia Catalana, Barcelona 2010). 
 
Ha estat responsable de la creació i manteniment del web Víctimes de la guerra civil i la 
repressió franquista a les terres de Lleida: morts, represaliats i deportats 
(http://www.victimesguerracivilfranquisme.udl.cat) i del web sobre espais de memòria a les 
terres de Lleida (http://www.espaisdememoria.udl.cat). 
 
Va dirigir entre 1996-2000 el Grup de Recerca Consolidat de la Generalitat de Catalunya 
“Història de les Transicions Socials i els Canvis Polítics” És membre actiu del Grup de Recerca 
sobre Època Franquista –Centre d’Estudis sobre Època Franquista (GREF- CEFID) amb seu a la 
UAB des la seva creació l’any 1997. 

http://www.victimesguerracivilfranquisme.udl.cat/
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2 

 

Des de l’any 1988 Ha estat investigadora principal de diversos projectes de recerca, entre els 
quals destaca: “El estudi del Tribunal de Responsabilitats Polítiques a la circumscripció de 
Lleida” continuat “Violencia política y control social en la posguerra española. Un ejemplo de 
estudio sobre la actuación de la justicia franquista”. (DGICYT). PB 900016; “Posguerra y 
reconstrucción: control social, discurso político y cotidianidad. Las fuentes judiciales, militares 
y civiles para el análisis del primer franquismo en Cataluña” (PB1997-1461); “Los marginados 
del franquismo: pobreza y exclusión social” (BHA2001-0893);  “Niños y jóvenes en regímenes 
autoritarios: una perspectiva comparada” (HUM2004-00807/HIST) i “Historia, memòria y 
justícia: los espacios de duelo y memòria de las víctimes de la violència franquista” (HAR2010-
15791). 
 

Ha col·laborat en l’organització de diversos seminaris, cursos i trobades, essent membre 
de diverses entitats i associacions, així com del consell assessor de diverses revistes i del 
consell de redacció de L’Avenç, en diverses etapes, Recerques, Plecs d’Història local de L’Avenç 
o Segle XX, entre d’altres. 

 
El 2009 va ser guardonada pel govern de la Generalitat de Catalunya amb la Medalla 

Narcís Monturiol al mèrit científic i tecnològic. 
 

 

 


