
Xavier Garí de Barbarà (Barcelona, 1974),  és doctor en Història 

Contemporània (amb una tesi doctoral sobre la Història del pacifisme i la 

noviolència), i Màster en Història Comparada per la Universitat Autònoma 

de Barcelona, on també es va llicenciar en Història, especialitat Moderna i 

Contemporània. Ha complementat els seus estudis amb diferents 

postgraus sobre Cultura de Pau, Mediació i Resolució de Conflictes, 

Educació en Valors i Ciutadania i, finalment, Acompanyament Espiritual, si 

bé continua la seva formació amb el Grau en Ciències Religioses, cursant 

l'especialitat en Ecumenisme i Diàleg Interreligiós. És professor de la 

Facultat d'Humanitats de la Universitat Internacional de Catalunya, 

professor col·laborador dels Estudis d'Arts i Humanitats de la Universitat 

Oberta de Catalunya i docent de les Aules Universitàries de la Gent Gran. 

Està impulsant la creació i reconeixement per part de la Generalitat de 

Catalunya, del Grup de Recerca "Memòria històrica, violència i 

reconciliació" a UIC-Barcelona; tanmateix, és membre investigador del 

Grup de Recerca i Anàlisi del Món Actual (secció Conflictes) del Centre 

d'Estudis Històrics Internacionals de la Universitat de Barcelona, i del 

Consell Acadèmic del Centre d'Estudis "Cristianisme i Justícia" de 

Barcelona (coordinador del seu Grup de Treball sobre Religions i Pau i 

membre fundador del Grup de Treball sobre Noviolència Cristiana); és 

també soci de la Societat Catalana d'Estudis Històrics, filial de l'Institut 

d'Estudis Catalans. És el fundador del Centre d'Estudis de la Noviolència de 

Catalunya, i els seus camps de recerca se situen en la Història de la Pau, 

dels conflictes i de la violència, i el vincle entre les religions, la noviolència 

i la pau. Publica articles, dossiers, capítols de llibres i llibres d'autoria 

única, tasca que combina amb la participació en revistes divulgatives i, en 

ocasions, col·laboracions amb els mitjans de comunicació. Dirigeix l'Escola 

"Pau i Conflictes" del Consorci de la Universitat Internacional Menéndez 

Pelayo de Barcelona. 


