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Republicana
Arriba un any més, i ja en són quatre, una nova edició
de la Primavera Republicana. Un cicle de concerts, obres de
teatre, cicles de cinema i debat, i, també, esdeveniments
esportius per celebrar, en plena primavera, els valors
del republicanisme.
Des del 2016 l’Ajuntament de Barcelona impulsa,
amb la col·laboració de nombroses entitats de la ciutat,
aquest cicle pels volts del 14 d’abril. La data ens recorda
que el republicanisme ha estat una tradició ben viva a
la ciutat de Barcelona, i que ha tingut diverses declinacions:
liberals, conservadores, democràtiques...
La tradició del republicanisme democràtic ha estat vinculada
a cert principis: l’extensió del sufragi, l’impuls de l’educació,
el control dels poders polítics i econòmics, o la participació
activa de la ciutadania en la construcció de la vida en comú.

Totes les activitats són gratuïtes.
Aforament limitat

Avui, és fonamental actualitzar la tradició republicana
i vincular-la als reptes i als moviments de canvi del segle XXI:
el feminisme, els moviments LGTBI, els moviments en defensa
dels drets socials, dels drets digitals, o els moviments
antiracistes o ecologistes.
Aquest és l’objectiu de la 4ª edició de la Primavera Republicana.
Fem un exercici de memòria carregat de futur!

DISSABTE 6

Homenatge a la vaga de
La Canadenca i presentació
de la placa memorial

LA LOLA.
Memorias de una mujer
republicana

12.00 h. Passatge de la Canadenca.

20.00 - 21.00 h. Almeria Teatre. Sant Lluís, 64.

La Lola recorda, als seus 100
anys, tota una vida de lluita.
Amb un sentit de l’humor
i una alegria desbordants, ens
explica com va patir pel fet
de ser dona, per voler pensar
lliurement i per creure en valors
com la llibertat i la democràcia
en una època de silenci, de
repressió, d’injustícies i de falta
de llibertats.

Enguany fa 100 anys de la vaga de la Canadenca. La mobilització
dels treballadors i les treballadores barcelonines que va conquerir
la jornada laboral de vuit hores. Aquesta Primavera Republicana la
commemorarà estrenant una placa de senyalització en memòria
seva.
Ho organitza: Centre de Recerca Històrica de Poble-sec (CERHISEC)
i Fundació Salvador Seguí.

El viatge de la Lola va d’un poble
petit a Múrcia fins al Burgos
franquista, del camp de la bota
fins al mercat del Poblenou;
sempre amb un somriure,
sempre alegre, contagiant
a tothom la seva força i les seves
ganes de viure. Avui, més que
mai, és necessari recordar a
les dones com la Lola, no com
un exercici de nostàlgia, sinó
per tal d’estar alerta en uns
moments en què el feixisme
torna a créixer, posant en perill

els drets i les llibertats pel que
tanta gent, i, per descomptat,
tantes dones com ella, van
lluitar per aconseguir.
Companyia: La Voz Ahogada
Projecte Escènica.
Entrada gratuïta només el dia
6 d’abril, fins omplir aforament.

DIUMENGE 7

Portes obertes al Refugi 307
i homenatge en memòria
de Ramon Perera
i de Manuel Muñoz

Revolta
de les Quintes
12.00 - 15.00 h. Plaça de la Vila.

12.00 h. Refugi 307. Nou de la Rambla, 175.

La Barcelona republicana va ser una de les primeres grans ciutats
a Europa a patir els bombardejos feixistes, com a camp de proves
d’uns atacs sobre la població civil que aviat s’estendrien per tot
el continent. Els homes i les dones de Barcelona hi van fer front
per mitjà la defensa passiva. Homenatgem dos dels seus artífexs,
Ramon Perera i Manuel Muñoz, obrint les portes d’aquest
espai museístic corprenedor.
Ho organitza: Museu d’Història de Barcelona (MUHBA)
i Centre de Recerca Històrica de Poble-sec (CERHISEC).

Des de fa 13 anys a principis del mes d’abril, la plaça de la Vila
de Gràcia és l’escenari de la recreació de la Revolta de les Quintes
del 1870, on les dones tingueren un paper de primer ordre.
Enguany, el dia 7 d’abril, a les 12.30 h., tornarem a revoltar-nos
per mantenir viva la nostra memòria històrica.

DIUMENGE 7

DILLUNS 8

Rebels
pel swing!

Clapton Community F.C.
vs C.E. Júpiter.
Futbol amb memòria!

19.00 - 20.30 h. Plaça del Nord.

Barcelona va ser un epicentre del swing durant els anys trenta,
quan aquell ball suposava un cant a la llibertat que xocava
amb els règims totalitaris feixistes i nazis. L’afició per aquest ball
continua fins avui, tot i que es va prohibir durant el franquisme.

19.30 - 21.30 h. Camp Municipal Júpiter. Agricultura, 238.

La banda Swing Flamingos ens oferirà un repertori amb aquell
ritme que se’ns fica a dins, ens posa la pell de gallina i ens arrossega
a ballar mentre perdem el món de vista.
Presenta: Txell Bonet.

No us perdeu el partit entre el Clapton Community FC, un club
de la lliga regional d’Anglaterra, estructurat com una cooperativa,
que es declara obertament contrari al sexisme, l’homofòbia,
la xenofòbia i el feixisme, i que vesteix la samarreta republicana
tricolor. Jugarà amb el Club Esportiu Júpiter, fundat l’any 1909,
símbol a la ciutat de resistència i que participa activament
amb entitats de la societat civil, més enllà del fet esportiu.

DIMARTS 9

Archiva
Republicana
18.00 - 20.45 h. Centre LGTBI. Comte Borrell, 22.

II Cicle de Cinema Republicà.
Republicanisme, drets
i migracions
18.30 - 21.00 h. Casa Elizalde (Sala d’actes). València, 302.

Hi participaran Carmen Juares, de l’Associació Dones Migrants
de Catalunya, Montse Santolino, periodista i activista social,
i, Lluís Cabrera, president de l’associació Els Altres Andalusos,
Conduït per Sergi Picazo, professor de la UAB i periodista.
Pel·lícula: EN UN MÓN LLIURE (It’s a Free World) de Ken Loach.
Regne Unit, 2007. 96’ (VOSE).
Al film entrem en el complex món dels qui busquen feina
desesperadament, dels dilemes ètics a l’entorn de la contractació
il·legal. Com podem ajudar els immigrants i no caure en els paranys
de l’explotació laboral?
Podem parlar d’arxius de memòria feminista, queer i LGTBI
que daten dels anys 30? Davant la creixent aparició d’arxius
implicats amb la recuperació de la memòria històrica,
observem la necessitat de mostrar propostes compromeses
amb la recuperació i la difusió d’una sèrie d’”archivas” farcides
de coneixement col·lectiu.
Diego Marchante (Archivo T), Mercè Otero (Ca la Dona),
Miriam Solà (investigadora feminista), Lucía Egaña i Julieta Obiols
(Archivo desencajado) i Eva Cruells (Fils Feministas).
Ho presenta: el periodista i activista João França.

DIMECRES 10

Congrés Internacional
Escriptures de l’exili republicà
de 1939 i camps de concentració
80 anys després

Vagas
y Maleantas
20.30 - 21.45 h. Lluïsos d’Horta. Feliu i Codina, 7.

15.30 - 20.30 h. MUHBA, Sala Martí l’Humà. Plaça del Rei.

Congrés internacional per
visualitzar les relacions entre
les cultures de l’exili republicà
de 1939 i les diferents
manifestacions de l’univers
concentracionari. Homenatge
a les dones de Ravensbruck
i representació de l’obra teatral
De algún tiempo a esta parte,
de Max Aub (Therkas Teatre).
Altres dies de congrés:
11 i 12 d’abril, de 10.30 a 19.30 h.
MUHBA. Vil·la Joana, Crta.
de l’Esglèsia, 104 (Vallvidriera).
Organitza: Centre d’Estudis
sobre Dictadures i Democràcies
(CEDID-UAB), amb la col·laboració del MUHBA.
Més informació a:
centresderecerca.uab.cat/cedid/es

Espectacle musical ple
de sorpreses i humor, que ens
trasllada al Club Café Maravillas.
Cinc dones, a punt de fer-hi
un concert com a solistes,
van morir just abans de fer-ho:
els va caure un focus al cap.
Vagas y maleantas reflexiona
sobre el paper de la dona, a la
història del nostre país, també

durant la república; sempre
un pas enrere del protagonisme,
omplint buits. Què passaria si
no hi hagués solista i cantéssim
totes plegades?
Companyia: Vagas y Maleantas.

DIJOUS 11

Xerrada: dones i infants
refugiats al sud de França.
El cas de la Maternitat d’Elna
(1939-1944) i de la colònia
suïssa de Sigean (1939-1940)

II Cicle de Cinema
Republicà. Republicanisme
i ecologisme

18.30 h. Biblioteca Montserrat Abelló.
Comtes de Bell-lloc, 192-200.

Debat conduït pel periodista
i activista Bruno Sokolowicz.
Amb la participació de Maria
Garcia d’Ecologistes en acció,
Toni Ribas, de 350 BCN
(societat civil, activistes pel clima)
i la Plataforma per la Qualitat
de l’Aire, Maria Marcet, de
Fridays for future Barcelona i,
Arnau Montserrat, de la Xarxa
Ruralitzem.

De la mà d’Assumpta Montellà
(autora del llibre La Maternitat
d’Elna) i Maria Ojuel (historiadora
i filla de refugiada), ens endinsarem
en la realitat que van viure
els infants refugiats durant
la postguerra espanyola.
A través de les aportacions
de les dues expertes en
la matèria, podrem aprofundir
en el valor que va tenir
la solidaritat internacional
per a la supervivència dels més
vulnerables, i buscarem
paral·lelismes amb els conflictes
i l’ajuda humanitària actuals.
Ho organitza:
Biblioteca Montserrat Abelló.

Josep Maria Sagarra
Arxiu Fotogràfic de Barcelona

18.30 - 21.30 h. Centre Cívic Sant Andreu.
Gran de Sant Andreu, 11.

Pel·lícula: DEMÀ (Demain)
de Cyril Dion, Mélanie Laurent.
França, 2015 (VOSE).
Un estudi anuncia la possible
desaparició de part de la
humanitat el 2100. Amb un
optimisme poc usual en els
documentals sobre catàstrofes,
Demà presenta un enfocament
constructiu plantejant i ressaltant
les possibles solucions als
problemes mediambientals
a què s’enfronta la humanitat.

DIJOUS 11

El periodisme durant
la República: lliçons per avui
d’una lluita per la llibertat

Diàlegs perifèrics:
per una república feminista
i descolonial

18.30 - 20.30 h. Avinguda de Rius i Taulet, 5.

19.00 - 21.00 h. Lleialtat Santsenca. Olzinelles, 31.

Exposició de portades dels diaris de la II República amb dades
bàsiques de la propietat, línia editorial, direcció i la tirada.

És urgent problematitzar
la concepció de pàtria, estat,
nació i democràcia des de
la crítica feminista descolonial.

Col·loqui: la llibertat de premsa va ser un miratge durant els anys
de la República en què els periodistes van aportar, amb la seva feina,
llum en la foscor de la repressió, la corrupció o la violència política,
fins al punt que alguns van pagar amb la seva vida l’atreviment
d’informar. Què podem extreure de la història d’aquells anys
per al periodisme actual?
Hi participen: Jaume Guillamet,
Elvira Altés, Gil Toll, Rosa
Franquet.
Ho modera: Josep Carles Rius.
Accés amb mobilitat reduïda previ
avís a: palaudelapremsa@gmail.com

Dibuix de l’Opisso, de l’almanac
de 1930 d’El Diluvio

Com construir una governança
que sigui feminista i descolonial?
Com tenir una representació
constitucional lliure de llegats
monàrquics? Com evitar que
en contextos democràtics
el feixisme i el racisme no siguin
legitimats? Hi ha una altra
manera de construir l’Estat
que no sigui heteropatriarcal,
vertical i instrument de les
hegemonies econòmiques
colonials?

Hi participen: Dones Brasileres
contra el Feixisme, Bombo
Ndir, activista descolonial
presidenta d’ADIS, Sara Cuentas,
Xarxa Migració, Gènere
i Desenvolupament, Yarilay
Guerra, Diplomada en Turismo
Smart City i també la Col·lectiva
Marea Verde Barcelona.
Ho organitza: Xarxa de Migració,
Gènere i Desenvolupament.

DIVENDRES 12

Presentació del futur
monument de la presó
de les dones de les Corts
i descobriment del faristol
dedicat al moviment sufragista
a Clara Campoamor
18.00 h. Acte, a la cantonada de Joan Güell i Europa.
Faristol, als Jardins de Clara Campoamor, Diagonal 607,
entre Joan Güell i Gandesa.

Amb la proclamació de la
II República, les dones espanyoles
van conquerir el dret a vot.
Avui, en època de revolta
feminista, al districte de les
Corts s’homenatjarà la figura
de Clara Campoamor amb una
cercavila festiu que culminarà
amb el faristol en memòria
d’aquesta política i advocada
va defensar el vot femení
al Congrés dels Diputats.
Ho organitza: Plataforma pel futur
monument de la Presó de Dones
de les Corts.

Republicants
19.30 - 23.00 h. Plaça Comercial, 12.

Enric Montefusco

Marina Rossell

Silvia Comes

Paco Ibañez

Quico Pi de la Serra

Viatge generacional per diverses veus compromeses amb els valors
republicans:
Paco Ibañez, poeta i cantautor icona del republicanisme que aquest
any celebra el 50è aniversari del seu mític disc a L’Olympia de París.
Quico Pi de la Serra, un dels Setze Jutges més guerriller que sempre
ha entonat el No Pasarán i les cançons contra el feixisme. Marina
Rossell, un talent majúscul sempre compromesa amb la llibertat
i amb els ecos de Cançons de la Resistència. Silvia Comes, amb
un darrer espectacle on revisita a Silvio Rodríguez i amb el projecte
de cançó feminista Les Kol·lontai i Enric Montefusco, ex líder de la
banda Standstill, sempre en lluita i que presenta, el mateix 12 d’abril,
un disc on adquireix plena consciència poètica i política.

DISSABTE 13

Commemoració de totes
les víctimes del feixisme
a Sant Andreu de Palomar

Vermut
republicà
12.00 - 14.00 h. Plaça de Sant Felip Neri.

11.00 h. Cruïlla carrer de les Monges
amb la Rambla de Fabra i Puig.

Durant l’acte s’inaugurarà
el faristol en record a les
11 víctimes del bombardeig
feixista de l’11 de gener
de 1938, que va tenir lloc
en aquell indret.
També s’homenatjarà
els homes i les dones que
van fer possible la Segona
República a Sant Andreu
de Palomar.
Parlaments dels historiadors,
Pau Vinyes Roig
i Jordi Rabassa Massons.
Ho organitza:
Centre d’Estudis Ignasi-Iglésias.

Barcelona homenatja la República i les persones republicanes
en les figures de l’escriptora Rosa Regàs; l’editor Rafael Borràs;
l’arquitecta Beth Galí; l’escriptor Andreu Martín; el cantant,
Jaume Sisa; l’il·lustrador Nazario. A més, també participarà un
representant del referèndum universitari Monarquia o República.
Ho presenta: Cristina Fallarás.

DISSABTE 13

I Festival
de Cultura Txarnega
15.00 - 21.00 h. Fabra i Coats. Espai Zero. Sant Adrià, 20.

Festival comissionat per Brigitte Vasallo i Emboscada Colectiva,
per la memòria històrica com a valor republicà encarnat
en les històries absents de la memòria txarnega a Catalunya.
Una història que no va acabar amb la nostra arribada sinó que tot
just comença allà.
· Exposició fotogràfica “La memòria txarnega de Catalunya”
coordinada per Roberto Martínez.
· Conferència inaugural: “Txarneguisme com a queer nacional:
ni chicha ni limoná” per Brigitte Vasallo, escriptora i activista
txarnega i queer.
· Taula rodona: “Identitats txarnegues”, amb: Laura Benítez Valero,
Paqui Perona, Anna Alcántara i Amanda Cuesta.
· Projecció cíclica del documental de creació Aínda Maruxa,
de María Romero García.
· Perfomance de Joana Meinhof: fragment de Juanadolores,
massa diva per a un moviment assembleari.

Revetlla republicana
19.00 - 24.00 h. Parc de la Guineueta.

A la revetlla de la república celebrem la festa de la república
del futur: jove, transversal, feminista, sense censures, ecologista,
antiracista.
Artistes convidats: Maria Rodés, Lauren Nine, Nakanty Kante,
Gertrudis, Ira, Purple Rockets.

Maria Rodés

Lauren Nine

Ira

Nakanty Kante

Gertrudis

Purple Rockets

Comissionat per Brigitte Vasallo
i Emboscada Colectiva.

DISSABTE 13

II Cicle de cinema republicà.
Republicanisme, passat i futur

Debat de cloenda:
Republicanisme, passat i futur

18.00 - 19.40 h. El Born Centre de Cultura i Memòria,
Sala Moragas. Plaça Comercial, 12.

19.45 - 20.30 h. El Born Centre de Cultura i Memòria,
Sala Moragas. Plaça Comercial, 12.

Pel·lícula: EL SILENCIO DE OTROS d’Almudena Carracedo
i Robert Bahar. Espanya-EUA, 2018. 95’ (VOSE).
El film reflexiona sobre el silenci i el crits de les les víctimes
de la dictadura, posa l’accent en el patiment i les tortures a qué
van ser sotmeses, així com en la necessitat de justícia i reparació.
Filmada durant sis anys, amb un estil de cinema directe i intimista,
la pel·lícula acompanya les víctimes i els supervivents del règim
a mesura que organitzen l’anomenada Querella Argentina
i confronten un “pacte de l’oblit” sobre els crims que van patir.

Tanquem el II Cicle de Cinema
Republicà amb una taula de
luxe.
Ens permetrà reflexionar
sobre el passat i el futur del
republicanisme. Historiadors,
periodistes i professors
universitaris conversen sobre
la vigència d’aquest pensament
i la seva capacitat de donar
resposta als reptes de futur.
Amb Jose Antonio Pérez Tapias,
Cristina Fallarás, Xavier
Domènech i Esther Vivas.
Ho presenta: Roger Palà.

DIUMENGE 14

Cercavila republicana
i ofrena floral
12.00 h. Plaça de la República.

Com cada 14 d’abril, la Taula Nou Barris per la República organitza
la tradicional ofrena floral als lluitadors i lluitadores per la República
a la plaça del mateix nom.
L’acte començarà amb una cercavila que sortirà a les 10.30 h
de la plaça Virrei Amat i es dirigirà fins la plaça de la República,
amb aturada al Pla de les Madres de la Plaza de Mayo, l’estàtua
de la República i els jardins de Llucmajor, on es realitzaran
les corresponents ofrenes florals.
Durant l’acte també s’estrenarà la nova placa de memòria
històrica de la Plaça de la República, recentment actualitzada.
L’homenatge finalitzarà amb una actuació musical.
Ho organitza: Taula Nou Barris per la República.

Republicanisme i ciència
amb els monòlegs
de Big Van Ciència
18.30 - 20.00 h. Lleialtat Santsenca. Olzinelles, 31.

Monòlegs científics focalitzats en un element clau de la cultura
republicana: el pensament crític, la ciència com a generadora
de democràcia i creadora de coneixement rigorós, que combat
teories racistes, masclistes i xenòfobes, especialment en temps
de fake news. Amb referències als científics de la Segona
República, com ara Dorotea Barnés o Blas Cabrera. Al final, torn
obert de preguntes.
Ho organitza: Txell Bonet.

Consulta totes les activitats a

barcelona.cat/primaverarepublicana

Totes les activitats són gratuïtes.
Aforament limitat

