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la revolució pública



Fa 90 anys, el 14 d’abril de 1931, es va proclamar la Segona República. És un dels 
referents històrics de la nostra democràcia actual. Conceptes com l’educació 
i la sanitat públiques, l’esport i la cultura popular, el feminisme, el dret a l’habitatge 
o el sufragi universal són fills d’aquell temps. Conceptes que avui són plenament 
vigents. Valors que la ciutat de Barcelona té ben presents, avui més que mai. 
Això explica el lema d’enguany, “La revolució pública”, perquè de vegades 
les grans revolucions es troben en el que és més quotidià, més pròxim. Perquè 
afecten tothom, vingui d’on vingui, treballi on treballi, pensi com pensi. 

Una celebració que aquest 2021 hem adaptat a les condicions actuals imposades 
per la pandèmia, però que viurem amb més ganes que mai i sobretot a l’espai 
públic, a l’espai de tothom. Carrers i places com a símbols de llibertat i de fraternitat, 
d’autèntica revolució cultural i social, on artistes, escoles de música, entitats,  
taules de memòria i, en definitiva, veïns i veïnes s’uniran per celebrar i reivindicar.

La Primavera Republicana 2021 —impulsada per l’Ajuntament de Barcelona 
des del 2016— posa en relleu els elements de canvi i dona protagonisme al carrer, 
als espais de memòria i, sobretot, a les fites que es van aconseguir impulsant 
polítiques públiques fonamentades en la igualtat i en la justícia social.

Homenatgem el republicanisme en la seva expressió més àmplia, entenent que 
la Segona República no sorgeix el 1931 del no-res, sinó que té un passat, uns fets 
i uns protagonistes que també cal recuperar posant aquesta tradició en relació 
amb els valors i els reptes que encarem com a societat, plural, oberta i democràtica. 

Benvinguts i benvingudes a la revolució pública.

La Revolució Pública



Creació d’Alba G. Corral i música 
de Bárbara Granados.

Viatge emocional a través de la música 
i arxius sonors. Inspirat en els conceptes 
d’alegria, obertura, descobriment i esplendor, 
l’imaginari abstracte es mescla amb arxius 
de l’època i dona vida a un edifici emblemàtic 
i essencial en la proclamació de la Segona
República. El mapatge s’ha fet usant diverses 
eines de programari lliure i codi obert 
i amb un treball col·laboratiu i de temps 
real junt amb l’artista visual Carlos Padial. 
És la primera intervenció d’Alba G. Corral 
a la façana de l’Ajuntament.

Alba G. Corral és artista visual, docent 
i desenvolupadora de codis. Amb formació
com a enginyera informàtica, ha estat 
creant art utilitzant el programari durant 
l’última dècada. La seva pràctica es mou 
a través de l’art en viu, els mitjans digitals 
i la instal·lació. Mitjançant diverses 
pràctiques artístiques, explora narratives 
abstractes. En les actuacions audiovisuals 
en viu integra la codificació i l’elaboració 
en col·laboració amb músics en temps real.

Bárbara Granados fa més de vint anys que 
combina els seus treballs com a intèrpret, 
productora i compositora per a cinema, 
teatre i televisió. S’ha format a l’ESMUC, 
al Conservatori de Madrid i a l’Escola 
de Música Creativa, on combina estudis de 
percussió, piano i composició. Més enllà 
de la seva tasca com a compositora, ha 
intervingut com a intèrpret en una vintena 

Mapatge 
commemoratiu
Espurnes 
de la ciutat

PROGRAMA

Bárbara Granados. Fotografia de @laiaphotobcn

d’espectacles i llargmetratges. Des del 2004
centra fonamentalment la seva activitat 
en la composició de bandes sonores i la 
producció d’espais sonors per a teatre 
i televisió. 

A partir del 14 d’abril es podrà veure al web
barcelona.cat/primaverarepublicana



Concerts d’escoles de música o grups de 
cada districte, amb una partitura composada 
per a l’ocasió per Bárbara Granados, i dansa 
amb coreografia de Brodas Bros. La proposta
artística —popular, urbana i de carrer— es basa 
en els dos eixos de la Primavera Republicana: 
el 90è aniversari de la proclamació de la 
Segona República (element d’alegria i de 
celebració col·lectiva) i la revolució pública 
(els valors republicans expressats en l’acció 
transformadora de la vida quotidiana i els 
drets i llibertats).

La proposta de dansa busca constantment 
l’equilibri i la igualtat de persona a persona, 
donar pes sense sobrepassar-se i trobar 
solucions perquè dos cossos es moguin 
com un de sol. De la força dels carrers 
neixen molts moviments culturals, i gràcies 
a ells sorgeixen celebracions i manifestacions
artístiques, al carrer i per al poble. Un treball 
coreogràfic de llenguatge mixt, sense posar-hi
barreres ni límits, fent servir tècniques com 
el popping, el locking, el break i la dansa 
contemporània.

Als llocs on es realitza l’acte commemoratiu 
hi ha instal·lat un tòtem amb informació 
històrica relativa a l’espai de memòria triat 
a cada districte.

18.00 h
Diversos espais 

Dimecres 14 d’abril

90è aniversari de 
la proclamació 
de la II República:
10 actes 
als 10 districtes

Cia. Brodas Bros. Fotografia de Brodas



Ciutat Vella 
Dispensari Central Antituberculós
#SanitatPública

L’Eixample
El Cinc d’Oros
#MemòriaRepublicana

Sants-Montjuïc
Estadi de Montjuïc
#EsportPopular

Les Corts
Presó de dones
#Antifeixisme

Sarrià-Sant Gervasi
Mútua Escolar Blanquerna
#EducacióPública

Gràcia
Plaça de les Dones del 36
#Feminisme

Horta-Guinardó
Pavelló de la República
#ArtRepublicà

Nou Barris
Plaça de la República
#MemòriaRepublicana

Sant Andreu
Casa Bloc
#HabitatgeDigne

Sant Martí
Foment Martinenc
#CulturaPopular

Durant la Primavera Republicana 2021 posem en relleu diversos espais de memòria republicana 
a la ciutat de Barcelona. Amb la voluntat de recordar l’origen de les conquestes ciutadanes que 
van tenir lloc durant la Segona República i de reflexionar sobre les connexions entre el passat 
i el present, hem identificat alguns dels espais més significatius de les polítiques modernitzadores
que van transformar la societat. Una selecció d’espais descentralitzada que representa els deu 
districtes de la ciutat, que es convertiran en escenari disseminat de la celebració dels 90 anys 
de la Segona República.



Manifestació popular amb motiu de la proclamació 
de la República. Una miliciana sobre un cavall 
enfundada amb la bandera republicana i envoltada 
de joves que també participen en la manifestació 
popular.



Lectura dramatitzada.

Amb Marco Mezquida (pianista), Vicky Peña,
Manel Dueso, Cesca Piñón, Gemma Brió, 
David Selvas, Blanca Apilánez, Rosa  
Boladeras, Mireia Aixalà, Tàtels Pérez,
Emma Arquillué, Sara Diego i Oriol Guinart.

Direcció: Norbert Martínez

Barcelona, i en concret el Teatre Principal 
de les Rambles, va ser l’escenari, a finals 
del 1935, de l’estrena de la darrera obra 
de Federico García Lorca, Doña Rosita 
la soltera o el lenguaje de las flores. 
També va ser l’última obra representada 
en vida del seu autor. Hi va participar 
l’actriu catalana Margarida Xirgu, i Rivas 
Cherif en va ser el director. Lorca i Xirgu 
són dues de les figures cabdals de la cultura 
teatral i literària de la Segona República,
i justament per això tots dos van ser 
represaliats: Lorca va ser assassinat 
pels franquistes, i Xirgu va patir l’exili 
fins que va morir.

19.00 h
El Born CCM (Sala Moragues)

Dijous 15 d’abril

Doña Rosita 
la soltera 
o el lenguaje 
de las flores, 
de Federico García Lorca

Amb les clowns Pepa Plana, Nöel Olivé, 
Lola González i L’Altre Festival.

Professionals i no professionals de les arts 
escèniques crearan una peça performativa
basada en la reivindicació dels valors 
republicans i la representació escènica 
de tres etapes històriques: la Segona 
República, la dictadura franquista i la 
monarquia parlamentària. La plaça Comercial
es transformarà en una veritable revolució 
de nassos. Poesia, música, moviment… 
Diferents llenguatges per celebrar la diversitat.

18.00 h
Pl. Comercial. El Born

Dissabte 17 d’abril

Revolució
de nassos

Vicky Peña. Fotografia de Geraldine Leloutre

Pepa Plana, Nöel Olivé i Lola González. 
Fotografia de Cathy Loughran



La Taula Unitària de Nou Barris per la  
República organitza la tradicional ofrena 
floral als lluitadors i a les lluitadores per 
la República.

12.30 h
Plaça de la República. Nou Barris 

Diumenge 18 d’abril

Lectura 
del manifest, 
parlaments 
i ofrena floral

Concert.

Amb Sara Espígul, Marc Martínez, Clàudia 
Cabero, Pau Alabajos, Gemma Humet, 
Roger Mas, Magalí Sare i Cesk Freixas. 

Diversos artistes que a través de la seva 
obra reivindiquen valors del republicanisme, 
com ara la igualtat, el feminisme i la llibertat, 
participen en aquest espectacle, en què les 
cançons s’entrellacen amb poemes i textos 
escollits per a l’ocasió. Cada cantant 
interpretarà tres cançons: dues d’elles 
temes propis, i la tercera escollida del 
repertori popular, esdevinguda un himne 
significatiu en la lluita republicana. L’acte 
acabarà amb una acció conjunta dels artistes
que hi participaran.

Direcció artística i guió d’Estel Solé 
i Cesk Freixas.

20.00 h
Pl. Comercial. El Born

Dissabte 17 d’abril

Per més que feu, 
no passareu

Pau Alabajos i Cesk Freixas. Fotografia de Juan Miguel Morales



Organitza: Associació Catalana d’Expresos 
Polítics del Franquisme, Amical Brigades 
Internacionals de Catalunya i Amical 
Antics Guerrillers de Catalunya.

Canvi de nom del carrer de l’Almirall Aixada 
per carrer d’Emília Llorca Martín.

Programa comissariat per 
Ôscar García Recuenco, Oriol López 
Badell i Toni Vidal Arnan.

11.00 h
Pavelló de la República

Casa Bloc (districte de Sant Andreu)

Dispensari Central Antituberculós
(districte de Ciutat Vella)

Estadi Lluís Companys
(districte de Sants-Montjuïc)

Dimecres 14 d’abril Dijous 15 d’abril

Acte commemoratiu
dels 90 anys de 
la proclamació 
de la República 
(1931-2021)

Canvi 
de nomenclàtor

Documental i col·loqui 
amb la seva directora, Joana Conill.

Organitza: Plataforma Futur Monument 
Presó de Dones de les Corts amb EUROM 
- Fundació Solidaritat UB, Associació
Catalana d’Expresos Polítics del Franquisme,
Projecte Art Públic i Memòria de la 
Universitat de Barcelona. Amb el suport de 
la Regidoria de Memòria Democràtica 
de l’Ajuntament de Barcelona.

19.00 h
Centre Cívic Tomasa Cuevas

La cigüeña 
de Burgos (2021)

Faristols 
commemoratius

ALTRES ACTIVITATS
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