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» Dossier de Premsa 

9 abril de 2018 

 

www.bcn.cat/premsa 

 

Barcelona commemora per tercer any consecutiu 

La Primavera Republicana amb un ampli programa 

d’activitats i noves senyalitzacions de memòria als 

carrers de la ciutat  
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» Del 14 al 21 d’abril el comissionat de Programes de Memòria organitza 

diversos actes que evoquen els valors republicans de  llibertat, igualtat i 

fraternitat 

 

» El dia 14 d’abril, al migdia, hi haurà la tradicional ofrena a la Plaça de la 

República de Nou Barris 

 

» Al vespre s’ha programat a l’esplanada del Born un concert de la mà de Pony 

Bravo i Rocío Márquez 

 

» El diumenge 15 d’abril, al migdia, tindrà lloc la festa popular i l’acte de 

descoberta de la placa del nou carrer de Pepe Rubianes al barri de la 

Barceloneta 

 

» Al llarg de la setmana s’inaugurarà la senyalització d’història i memòria de 

diversos indrets de la ciutat vinculats a persones, llocs o fets rellevants, com 

al president Lluís Companys, el sindicalista Àngel Pestaña, la presó de Dones 

de la Trinitat o la llibreria Cinc d’Oros 

 

» En el monument dedicat a les Brigades Internacionals, a Horta Guinardó, s’ha 

restituït el text original del comiat a les Brigades Internacionals que va 

pronunciar Dolores Ibárruri Gómez, coneguda com la Pasionaria 

 

» La commemoració de La Primavera Republicana clourà el dia 21 d’abril amb 

un concert-espectacle dirigit per Marina Rossell sobre Dones i Segona 

República, a El Born, en el marc de l’exposició dedicada a Montserrat Roig 

1977 
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L’Ajuntament de Barcelona, a través del comissionat de Programes de Memòria, celebrarà La 

Primavera Republicana al llarg de la setmana del 14 al 21 d’abril, amb diversos actes 

commemoratius que evoquen i volen celebrar els valors republicans de llibertat, igualtat i 

fraternitat. 

 

El primer tinent d’alcaldia, Gerardo Pisarello, ha subratllat que “Barcelona és una ciutat 

eminentment republicana amb una llarguíssima tradició republicana i el que farem durant 

aquesta setmana és recuperar i fer visible la tradició republicana llibertària, feminista, 

catalanista”. “El republicanisme no es decreta en un sol dia. Es construeix cada dia, amb 

polítiques socials avançades, la defensa dels drets socials i l’educació pública, defensant 

llibertats civils bàsiques, amb la denúncia de la corrupció i la defensa de la separació de 

poders, coses que no estan passant”.  

 

Pisarello ha recordat que la presentació de La Primavera Republicana amb la presència del Rei 

Felip VI a Barcelona en un acte on suposadament es vol defensar la independència del poder 

judicial. Com a republicà he de dir que el que està en perill és la independència del poder 

judicial i això és escandalós. El Cap d’Estat hauria de dir alguna cosa. La funció institucional de 

la Corona és garantir el normal funcionament de les institucions. Si Felip VI no té res de la 

instrumentalització partidista del poder judicial, de la corrupció, de la crisi social greu que vivim,  

el que haurem de concloure que la monarquia es una institució que en el segle XXI no té cap 

mena de sentit “, ha conclòs. 

 

Per tercer any consecutiu l’Ajuntament de Barcelona commemora la proclamació el 14 d’abril 

de 1931 de la Segona República, un fet històric i popular que la majoria de ciutadans i 

ciutadanes va celebrar al carrer, expressant la seva alegria, esperança i afecte pel nou règim 

democràtic i el que representava. 

 

Enguany, al llarg de la setmana del 14 al 21 d’abril, s’han organitzat diversos actes, que 

inclouen la tradicional ofrena floral a la Plaça de la República, a Nou Barris o la festa popular al 

nou carrer Pepe Rubianes, a la Barceloneta, el dia 15 d’abril. 

  

En el marc de La Primavera Republicana, i per primera vegada, també s’ha programat un Cicle 

de Cinema Republicà, i dos concerts inèdits. D’una banda, el dia 14 d’abril tindrà lloc a 

l’esplanada del Born un concert de la mà de Pony Bravo i Rocío Márquez. De l’altre, el dia 21 a 

l’interior de El Born, hi haurà un concert-espectacle de Marina Rossell sota el títol: “Dones i 

Segona República. Commemoració del 87é aniversari de la II República” . 

 

Entre el 14 i el 21 d’abril, i de la mà dels districtes de la ciutat, també tindrà lloc la inauguració 

de la senyalització d’història i memòria de diversos indrets de la ciutat vinculats a persones, fets 

o lloc rellevants, així com pràctiques socials i culturals que expressen aquests valors 
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democràtics, obrers o republicans. La finalitat d’instal·lar aquests faristols i plaques, d’història i 

memòria i de nomenclàtor, és la de fer present al carrer referents de tradició democràtica 

popular de Barcelona, que malgrat ser important no ha disposat de la presència  que li escau. 

Destaca el fet d’incloure la memòria de dones, moltes vegades oblidades en la història, i 

infrarepresentades i reconegudes en el nomenclàtor de la ciutat. 

 

 El vincle republicà: la tradicional ofrena floral a la Plaça de la República de Nou 

Barris  

 

Com ve sent tradició els darrers anys, el dia 14 d’abril, tindrà lloc el tradicional acte institucional 

i ofrena floral a la Plaça de la República a Nou Barris. Organitzada per la Taula de Nou Barris 

per la República amb el suport del Districte de Nou Barris, la trobada comptarà amb la 

interpretació musical de la coral Càrmina. Hi haurà ofrenes florals per part de representants del 

govern municipal. 

 

 Concert de Pony Bravo i Rocio Márquez a l’esplanada del Born 

 

El 14 d’abril, a les 20:00 hores, tindrà lloc a l’esplanada del Born un concert per ballar de la mà 

de Pony Bravo i Rocío Márquez.  

 

Rocío Márquez, una de las figures més rellevants del flamenc contemporani, molt  compromesa 

amb les lluites a favor dels refugiats o els feminismes, unirà el seu art amb Pony Bravo, un dels 

grups de rock que ha sabut unir la tradició andalusa amb el pop contemporani. 

 

 Primer Cicle de Cinema Republicà 

 

En el marc de La Primavera Republicana, i per primera vegada també s’ha programat un Cicle 

de Cinema Republicà, que arrencarà dimarts 17 d’abril al Teatre Apolo amb la projecció de "El 

Pianista", novel.la de M.V. Montalbán adaptada al cinema per Mario Gas. Obrirà la projecció 

Miquel Tejada al piano. El cicle seguirà el dia 3 de maig, a la Lleialtat Santsenca amb "Númax 

presenta" de Joaquím Jordà. 

 

 

 Concert de Marina Rossell a El Born: “Dones i Segona República. Commemoració 

del 87é aniversari de la II República” 

 
El dia 21 d’abril tindrà lloc a El Born CCM un concert-espectacle de commemoració del 87è 

aniversari de la II República amb les cançons de la Marina Rossell amb la participació de 

l’actriu Silvia Bel que interpretarà, acompanyada d’accions poètiques amb dos ballarins, textos 

de Victor Català, Mercè Rodoreda, Maria Aurèlia Capmany i Montserrat Roig. Escriptores que 

van des del noucentisme, la guerra civil, la dictadura, l’exili, la transició i la democràcia. Amb la 

direcció escènica del coreògraf Ramon Oller. 

http://novel.la/
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La direcció artística d’aquest espectacle anirà a càrrec de Marina Rossell i tindrà lloc al vespre 

a l’interior de El Born CCM en el marc de l’Exposició “Montserrat Roig 1977. Memòria i utopia”.  

 

 

 

 La Vetllada Avenir. Teatre anarquista, a El Born CCM 

Com a tret de sortida, El Born CCM organitza La Vetllada Avenir Teatre anarquista l’11 d’abril i 

que s’inspira en les vetllades organitzades en diversos teatres del Paral·lel, en les quals, a més 

de donar a conèixer drames socials d’autors com Mirbeau, Ibsen o Felip Cortiella, també s’hi 

realitzaven conferències i altres activitats per difondre els valors anarquistes entre els obrers 

barcelonins i alguns membres de les elits culturals de l’època.  

La vetllada que tindrà lloc a El Born constarà d’una taula rodona en què s’aprofitarà per 

presentar l’edició del Teatre anarquista de Felip Cortiella (Arola Editors / TNC), d’una lectura 

dramatitzada de La parella ideal del mateix Cortiella –una de les primeres obres explícitament 

feministes del teatre català i que no va ser estrenada per la negativa del moment–, i d’un 

concert líric de Griselda Ramon i el pianista Àlex Jordi amb peces de Wagner, Clavé i Morera. 

 

 Exposició de Ferrer i Guàrdia al Castell de Montjuïc  

 

La revolució pedagògica de Ferrer i Guàrdia és el nom de l’exposició que s’obrirà el proper 12 

d’abril al Castell de Montjuïc. Francesc Ferrer i Guàrdia (Alella, 1859 – Barcelona, 1909) és el 

creador de l’Escola Moderna, un projecte pràctic de pedagogia llibertària (1901). 

 

 Festa popular al nou carrer Pepe Rubianes a la Barceloneta  

 

Diumenge 15 d’abril, a les 13:00 hores, tindrà lloc la festa per inaugurar el nou carrer Pepe 

Rubianes a la Barceloneta, en substitució del carrer de l’Almirall Cervera. La descoberta de la 

placa del carrer Pepe Rubianes anirà precedida de parlaments de familiars i amics i la 

intervenció musical de Joan Manuel Serrat i Èric Vinaixa. L’acte tindrà lloc a la platja de la 

Barceloneta amb el carrer de l’Almirall Cervera. 

 

Amb aquest acte culmina el llarg procés que ha seguit la ciutat i la Ponència del Nomenclàtor 

per donar un carrer a la Barceloneta, allà on va viure, a l’estimat actor José Rubianes Alegret, 

nascut a Villagarcía de Arosa el 1947 i mort a Barcelona el 2009.  
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 La senyalització de les tradicions democràtiques, obreres i republicanes als 

carrers 

 

En el marc de La Primavera Republicana, tindrà lloc la inauguració de la senyalització d’història 

i memòria d’una dotzena d’indrets de la ciutat vinculats a persones, fets o lloc rellevants així 

com pràctiques socials i culturals que expressen aquests valors democràtics, obrers o 

republicans.  

 

La finalitat d’instal·lar aquestes plaques de memòria és la de fer present al carrer referents de 

tradició democràtica popular de Barcelona, que malgrat ser important no ha disposat de la 

presència  que li escau. Destaca el fet d’incloure la memòria de dones, moltes vegades 

oblidades en la història, i infrarepresentades i reconegudes en el nomenclàtor de la ciutat. 

 

Les senyalitzacions, en forma de faristol, de plaques de senyalització de memòria i història o bé 

plaques de carrer que està previst inaugurar en el marc de La Primavera Republicana son:  

 

 Àngel Pestaña. Sindicalista  

16 d’abril 10 hores. Ciutat Vella. Rambla del Raval, entre el carrer de Sant Martí i el carrer 

de Sant Bartomeu 

 

 President Lluís Companys  

17 d’abril 10 hores. Davant de l’Avinguda de la Gran Via de les Corts Catalanes, 633 

 

 Conrad Miret. Comandant de l'exèrcit republicà 

17 d'abril, a les 12 hores. Carrer Aribau, 68. 

 

 Llibreria Cinc d’Oros Trajectòria i Atemptat 1971 

18 d’abril 10 hores. Davant edifici antiga llibreria Cinc d’Oros Avinguda de la Diagonal 462 

 

 Francesc Ferrer i Guàrdia 

19 d’abril 10 hores. Al costat del monument al Parc de Montjuïc, Avinguda de l’Estadi 

(accés al Palau Nacional)  

 

 Presó de Dones de la Trinitat 

20 d’abril 10 hores. Recinte de l’antiga presó de Dones de la Trinitat Vella. Carrer del Pare 

Manjón, 2 
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 Monument a les Brigades Internacionals 

 

Data. Pendent  de concretar. Districte Horta-

Guinardó Túnel de la Rovira.  

 

En el Monument dedicat a les Brigades 

Internacionals, a Horta Guinardó, s’ha 

restituït el text original del comiat a les 

Brigades Internacionals que va pronunciar 

Dolores Ibárruri Gómez, coneguda com la 

Pasionaria. 

 

 

 

 Placeta de Dolors Palau 

10 d’abril 2018. 10 hores. Horta-Guinardó. Placeta a la intersecció dels carrers Doctor 

Cadevall i Telègraf 

 

 Passatge d’ Isabel Vicente 

12 d’abril 2018. 17:30 hores. Gràcia. Situat a l’escola de L’Univers entre els carrers de 

Quevedo i Bailèn 

 

 Carrer de Pepe Rubianes  

15 d’abril 2018. 13 hores Ciutat Vella. Platja de la Barceloneta amb carrer de l’Almirall 

Cervera 

 

 Carrer d’Elisabeth Eidenbenz 

20 d’abril 2018. 18:30 hores. Actuació de la coral l’Espiga de Les Corts. Les Corts. Al carrer 

d’Elisabeth Eidenbenz (antic carrer de la Maternitat) cantonada Travessera de les Corts 

 

 Passatge de Carme Aymerich 

21 d’abril 2018. 11:00 hores. Eixample. Vial que comunica els carrers Casanova i Villarroel. 

Està ubicat a la illa delimitada pels carrers Mallorca, Casanova, Provença i Villarroel 

 

 Jardí d’Assumpció Català 

21 d’abril 2018. 13:00 hores. Eixample. A l’interior d’illa delimitat pels carrers Comte Borrell, 

Londres, Viladomat i Paris. Entrada per Comte Borrell 305 
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La Primavera Republicana, una cita anual a Barcelona  

Amb La Primavera Republicana, l’Ajuntament de Barcelona vol instaurar de forma periòdica la 

celebració dels valors del republicanisme: la llibertat, la igualtat i la fraternitat. Amb la defensa 

d’aquests valors també es vol reivindicar el paper que els moviments  populars tenen en la lluita 

i reivindicació d’aquests ideals democràtics. Valors plenament vigents que s’identifiquen, entre 

d’altres, amb l’esforç col·lectiu per a la regeneració democràtica, l’honradesa en l’exercici de la 

funció pública, la defensa dels drets de les dones i la importància d’una educació pública i laica 

per a la creació d’una consciència ciutadana lliure.  

L’any passat en el marc de La Primavera Republicana, la ciutat va organitzar una festa 

ciutadana per celebrar els valors republicans i la recuperació del nom popular de la plaça del 

Cinc d'Oros. Fa dos anys també es va commemorar el 85è aniversari de la proclamació de la 

Segona República.  

 

En el marc d’aquella celebració es va posar en valor la figura de Carles Pi i Sunyer, qui va ser 

alcalde de la ciutat en dues ocasions durant el període republicà dels anys 30 i que ara dona 

nom al Saló de Plens de l’Ajuntament de Barcelona. També es va completar el canvi de nom de 

la plaça de Llucmajor per la plaça de la República, una històrica reivindicació del districte de 

Nou Barris. 


