
CINEMA, CONFERÈNCIES, DIÀLEGS I TAULES RODONES



PLAÇA WENCESLAS 
PRIMAVERA DE PRAGA 
PRAGA - 1968

1968 ÉS UN ANY CLAU EN UN PERÍODE  
QUE S’ESTÉN DURANT MÉS D’UNA DÈCADA,  
EN EL QUAL ES DESENVOLUPEN PENSAMENTS  
I ACCIONS PER A LA CONSTRUCCIÓ DE SOCIETATS  
QUE ES PRESENTEN COM A MÉS LLIURES,  
JUSTES I IGUALITÀRIES.

EL 68 SÓN ELS 68, PER LA SEVA DURADA,  
PER LA DIVERSITAT D’ALTERNATIVES EN  
CONSTRUCCIÓ I PER L’EXTENSIÓ GEOGRÀFICA  
DELS ESDEVENIMENTS.



En el bicentenari del naixement de  
Karl Marx, dediquem una sessió matinal  
a recordar l’efemèride amb la pel·lícula  
en què el director haitià Raoul Peck recrea  
la seva joventut. L’acte començarà amb  
la interpretació de La Internacional. 
Tot plegat s’esdevenia 150 anys abans  
del Maig del ‘68, molt influït pel marxisme. 
Col·labora: Fundació Cipriano García,  
de CCOO de Catalunya.

Les propostes dels 68 van 
néixer d’espais educatius 
com la universitat, i tot allò 
viscut va tenir influència en la 
pedagogia. Un diàleg sobre 
l’educació ahir i avui, i també 
sobre la seva capacitat 
transformadora. 

REVOLUCIONAR LA NOSTRA 
SOCIETAT DES DE LA
DESOBEDIÈNCIA
ENRIC PRAT CARVAJAL historiador i professor de la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia de la UAB 
GERARDO PISARELLO professor de Dret Constitucional a la Universitat de Barcelona i regidor per Barcelona en Comú a l’Ajuntament de Barcelona

MERCÈ TERÈS  
estudiant universitària i membre del Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans
PAU RODRÍGUEZ 
periodista d’Eldiario.es 

GABRIELA SERRA activista de diferents moviments socials,  diputada per la CUP al Parlament (2015-2017)

24 MAIG  |  19 H

Als 68 la desobediència va ser 
fonamental per al moviment  
pels drets civils, en moviments 
universitaris, contra la guerra...  
I avui continua present. Quin paper 
ha de tenir a la nostra societat? 

LA UNIVERSITATDE BERKELEYBRESSOL DEL MOVIMENT UNIVERSITARI I EL CANVI CULTURAL
STANLEY BRANDES estudiant durant la dècada dels seixanta  

a la Universitat de Califòrnia (Berkeley)  
i actualment professor d’Antropologia  
a la mateixa universitatSUSANA NAROTZKY catedràtica d’Antropologia Social  

a la Universitat de Barcelona  

31 MAIG  |  19 H

El 68 als Estats Units d’Amèrica 
és tan rellevant com a vegades 
desconegut: drets civils, 
Vietnam, llibertat d’expressió... 
A la Universitat de Berkeley 
la mobilització va durar tota la 
dècada dels seixanta.

EL 68 
FRANCÈS
I LES SEVES 

CONSEQÜÈNCIES

8 JUNY  |  19 H

MICHEL WIEVIORKA 

sociòleg, director d’estudis a l’Ecole  

des Hautes Etudes en Sciences Sociales

MONTSERRAT INIESTA

antropòloga i directora d’El Born CCM

El Maig francès és el 68 més  
present en l’imaginari col·lectiu.  
Més enllà d’imatges i pintades  
que han esdevingut icones,  
hi ha preguntes a respondre:  
en què va consistir?; quines  
són les conseqüències que  
va ser capaç de generar?

L’EDUCACIO, ´
ELS 68 I LA TRANSFORMACIO 

SOCIAL AHIR I AVUI
´

JOANA BREGOLAT 
estudiant universitària i membre  

de l’Associació d’Estudiants Progressistes 

JAUME CARBONELL 
pedagog, periodista i sociòleg, exdirector  

de la revista “Cuadernos de Pedagogía”

JOÃO FRANÇA 
periodista especialitzat en educació  

i moviments socials

MARIONA PETIT 
impulsora del Sindicat Democràtic  

d’Estudiants de la Universitat de Barcelona 

(1966) i professora d’institut

MARINA SUBIRATS 
sociòloga, resident a París durant el Maig  

francès del 68

17 MAIG  |  19 H

EL JOVEN KARL MARX”CINEMA
FÈLIX BOSCH estudiant de músicaLAURA ROZALÉN jove marxista de menys de 30 anys

ANDREU MAYAYO catedràtic d’Història Contemporània

5  MAIG  |  10.30 H“

PROGRAMA DE CINEMA, DIÀLEGS, 
CONFERÈNCIES I TAULES RODONES  
A EL BORN CCM

SALA MORAGUES 
ACTIVITATS GRATUÏTES
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EL BORN CENTRE DE CULTURA I MEMÒRIA

Són més que una dècada. Aquesta data és 
un moment clau en un període més ampli 
que podríem situar entre començaments 
dels seixanta i finals dels setanta. Estem  
en uns anys en els quals es desenvolupen, 
amb gran vitalitat, pensaments i accions  
que busquen la construcció de societats  
que es presenten com a més lliures, justes  
i igualitàries. 

Allò que va passar a París aquell maig 
va suposar un desafiament a l’ordre 
establert. Però aquell desafiament no es 
va produir únicament a França. Als Estats 
Units, a Alemanya, a Itàlia, a Mèxic, a 
Txecoslovàquia, a casa nostra... trobem 
l’emergència de diferents contestacions  
i alternatives en construcció. El 68 són  
els 68, per la seva durada, per la diversitat 
dels projectes i per extensió geogràfica  
dels esdeveniments.

 
Els 68 són un d’aquells moments de la 
història en el qual el món pot estar a prop  
de canviar d’arrel. Això preocupa a diferents 
sectors de cadascuna d’aquestes societats 
que no consideren desitjable aquests tipus 
de canvis. Segurament per això els 68 avui 
continuen sent un referent a reivindicar per 
a determinats col·lectius i a evitar que es 
puguin repetir per a d’altres. 

El programa es desenvoluparà a partir de 
diferents tipus d’activitats, principalment 
conferències, diàlegs i taules rodones, 
que buscaran analitzar, reflexionar i 
debatre sobre alguns dels esdeveniments 
i les qüestions més rellevants d’aquest 
període. Comença coincidint amb el 50è 
aniversari de l’assassinat de Martin Luther 
King Jr. tot fent presents les lluites en les 
quals va participar i proposant pensar en 
la seva vigència. Diferents preguntes ens 
acompanyaran durant tot el programa: 
són els 68 un procés revolucionari (polític, 
cultural...) de democratització?; què poden 
aportar els 68 als tipus de societat que 
vulguem assolir?

MARXA SOBRE WASHINGTON PEL TREBALL I LA LLIBERTAT 
WASHINGTON D.C. - 1963

PROTESTA CONTRA LA GUERRA DEL VIETNAM 
LONDRES - 1968




