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Per l’exposició s’ha desenvolupat una aplicació específica de realitat 
virtual on es poden visitar cinc escoles de la ciutat i visualitzar la 
jornada a través de vídeos i testimonis gravats amb una càmera de 
360 graus.
A més, l’exposició també visualitza la resposta tant ciutadana com 
municipal a la brutalitat policial que es va exercir aquell dia, amb 
una explicació del dispositiu “Som Defensores” i el Servei d’atenció 
a víctimes de l’Ajuntament de Barcelona.

Exposició  
L’1 d’octubre, un dia per no oblidar 

Lloc: Sala d’espera
Aquesta exposició mostra, en diferents suports, dades i imatges 
de l’1 d’octubre i la xarxa de solidaritat comunitària que s’hi va 
generar, així com diferents mapes de la ciutat on es poden veure 
tant els centres de votació amb càrregues policials com aquells on 
no se’n van produir. 

Exposició fotogràfica 
L’1 d’octubre, la força de la gent 
de Jordi Borràs

Lloc: Locutoris
Tots tenim un dia que recordarem per sempre. L’1 d’octubre és un 
d’ells. Un dia en què més de 2 milions de catalans i catalanes van 
exercir el seu dret a votar sobre el futur del país en un referèndum 
d’autodeterminació. Malauradament, la repressió de l’Estat espan-
yol -mitjançant brutalitat policial- va impedir que una jornada de-
mocràtica es desenvolupés amb plena normalitat. Però l’1-O va ser 
molt més que violència. Pensar en aquell dia significa recordar la 
solidaritat entre veïns i veïnes, la resistència pacífica, l’autoorga-
nització popular i la determinació per anar a votar.
El fotoperiodista Jordi Borràs va ser un dels centenars de profes-
sionals que van seguir a peu de carrer l’1-O. Amb la seva càmera 
va captar molts dels moments que tenim gravats a la retina. Ins-
tants que ens expliquen com des de l’apoderament col·lectiu es 
pot avançar democràticament. Aquesta exposició és un breu recull 
d’aquella jornada històrica per Barcelona i el conjunt del país. 
Trenta fotografies per tenir ben present un dia que durarà anys.

Exposició artística  
Resistències i memòria.  
L’art contra la repressió i la censura

Lloc: Galeria 5
Abordatge de l’1 d’octubre a partir de diferents disciplines artís-
tiques que remeten a la repressió, la censura i la por, apel·lant 
alhora a la resistència i la rememoració. L’anhel de llibertat guia 
tot el recorregut, que finalitza amb una reivindicació de l’espai 
públic i l’autoorganització com a eixos de transformació social del 
nostre present.

Artistes i obres: 

Vicens Vacca
Silent violent
So de gossos en actitud agressiva d’atac. Silenci. Silent Violent: en 
català i en anglès el mateix.

COP 
So produït al fregar una porra de vigilant carceller pels barrots de 
la presó. Silenci. COP, al revés POC. En anglès policia.
Text: Blanca Llum Vidal

María Ruido
Lo que no puede ser visto debe ser mostrado 
Documental sobre la configuració de la nostra memòria durant el 
final del franquisme i l’arribada de la democràcia a partir de la 
contradicció entre les produccions del cinema militant i les imatges 
oficials.
Text: Mercè Ibarz

Pierre Marquès
Anònims
Tècnica mixta a partir de la superposició de plantilles dels rostres 
dels presos polítics i exiliats i de personatges centrals en la història 
de la lluita per la justícia.
Text: Mathias Enard

Francesca Llopis
Llum!
Dispositiu expositiu que aborda, conceptualment i simbòlica, ma-
neres d’aproximar-se i reflexionar sobre la memòria a través de 
diferents elements adaptats a l’antiga presó La Model.
Text: Núria Martínez-Vernis

Levi Orta
Días libres
Vídeo que presenta una relació entre les manifestacions antigover-
namentals al voltant de tot el món, com l’1 d’octubre de 2017, i els 
«días libres» en què l’artista es prepara un cubalibre.
Text: Maria Cabrera Callís 

David Ymbernon
Llibertat
Instal·lació que presenta una al·legoria dedicada a la llibertat i 
l’anhel cec per defensar-la.
Text: Josep Pedrals

Frederic Perers
Primer d’octubre
Instal·lació temporal amb vocació eterna. Inscripció realitzada 
amb vint‐i-vuit panots lletra arrencats de les voreres franquistes i 
posats al servei de la voluntat popular.
Text: Martí Sales


