
Ángel VIÑAS MARTÍN va nàixer a Madrid el 1941. A casa seua no 
solia parlar-se de la guerra. Va créixer escoltant les emissores de 
ràdios estrangeres. Solia passar els estius amb familiars a Alacant. 
Als 17 anys va anar-se’n a París. L’any següent es va traslladar a 
Hamburg, on va començar a estudiar germàniques, però no va 
poder dominar el saxó antic i va optar per passar a econòmiques.  

Va estudiar a Berlín, Glasgow i la Complutense. Es va llicenciar i es 
va doctorar amb Premi Extraordinari. Ajudant de Fuentes Quintana 
i Sampedro a la Universitat, per consell del primer va opositar a 
tècnic comercial de l’estat. En vuit mesos va ingressar-hi amb el 
número 1 de la seua promoció el 1968.  

L’any següent, exhaust, va anar-se’n al Fons Monetari 
Internacional. No li va agradar i va demanar el trasllat a Bonn. 
Fuentes Quintana li va demanar que estudiara el finançament nazi 
de la Guerra Civil. Des que el 1970 va entrar en els arxius de 
l’Auswärtiges Amt, es va enamorar de la investigació històrica. Va 
continuar, en tornar a Espanya, amb la de l’or de Moscou. Tots dos 
temes han sigut centrals en la seua obra.  

El 1976 va començar una investigació sobre la política comercial i 
econòmica exterior espanyola sobre la base d’arxius. Va descobrir la 
clàusula secreta de l’activació de les bases nord-americanes a 
Espanya, cosa que el va obligar a abordar-ne la política de seguretat 
exterior. Des del 1983 va treballar amb Fernando Morán com a 
asesor executiu sobre temes de l’OTAN. Després del referèndum del 
1986 va demanar a Francisco Fernández Ordóñez que li 
encarregara una altra tasca que va definir la seua trajectòria futura: 
com imbricar els temes llatinoamericans en l’acció exterior de la 
Comissió Europea.  

El 2007 va tornar a la Universitat Complutense. Va fer classe en les 
facultats d’Econòmiques i de Geografia i Història fins que es va 
jubilar el 2011. Continua al peu del canó com a investigador 



d’arxius i manté un blog sobre la República, la Guerra Civil i el 
franquisme. La seua obra historiogràfica és molt àmplia.  


