Un seminari internacional i un cinefòrum a la
UB recordaran les revolucions del 68
•

La programació, organitzada per l’Observatori Europeu de Memòries
(EUROM), tindrà lloc el dijous 19 d’abril i destacarà les protestes
estudiantils i els moviments feminista i obrer dels anys seixanta i
setanta a Europa

•

Al matí, un seminari debatrà les manifestacions socials que van tenir
lloc a Espanya, Polònia i Iugoslàvia, en el marc del projecte
internacional «In search of freedom: 1968-2018»

•

A la tarda, una taula rodona analitzarà les formacions polítiques
d’esquerres al sud d’Europa

•

El programa conclourà amb la projecció del documental Spagna ‘68,
realitzat l’any 1968 per la cineasta italiana Helena Lumbreras entre
Madrid i Barcelona

Barcelona, 16 d’abril de 2018. L’Observatori Europeu de Memòries de la Fundació
Solidaritat de la Universitat de Barcelona (EUROM) organitza dues activitats al voltant
dels esdeveniments del 1968 a Europa, dels quals aquest any es commemora el 50è
aniversari. Les dues propostes tindran lloc el dijous 19 d’abril, a l’Edifici Històric de
la Universitat de Barcelona (Gran Via, 585), i prenen com a punt de partida les
particularitats de les protestes i els moviments socials a diferents països europeus.
Al matí, el seminari internacional «1968: Cercant la llibertat» compararà els
contextos polític i històric dels moviments socials de finals del anys seixanta a
Espanya, Polònia i Iugoslàvia. L’activitat es realitzarà de 10 a 13.30 h, a la sala del
professorat de la Facultat de Filologia de la UB (edifici Josep Carner, 5a planta). El
debat es plantejarà a partir de les presentacions de tres historiadors que participen
en el projecte europeu «In search of freedom: 1968-2018», desenvolupat per
l’editorial Beletrina (Eslovènia), en col·laboració amb el Museu Nacional d’Història
Contemporània d’Eslovènia, la History Meeting House de Polònia i l’EUROM.
El col·loqui s’iniciarà amb una ponència de Mary Nash, cap de la Unitat de Recerca
en Multiculturalisme i Gènere de la Universitat de Barcelona. Nash situarà les
conseqüències de la «bella revolució imaginària» del maig del 1968 i la cerca de la
llibertat sota la dictadura franquista. El professor Hrvoje Klasić, de la Facultat de
Ciències Humanes i Socials de la Universitat de Zagreb, presentarà el cas de les
protestes estudiantils a l’ex-Iugoslàvia. Finalment, l’historiador Piotr Osęka, de
l’Institut d’Estudis Polítics de l’Acadèmia Polonesa de Ciències Polítiques, parlarà de
les dues revolucions que van tenir lloc a Polònia l’any 1968.
A la tarda, l’atenció se centrarà en els moviments obrers i en la situació de les
esquerres al sud d’Europa. Prenent com a punt de partida el llibre En el laberinto. Las
izquierdas del sur de Europa. 1968-1982 (Comares, 2018), una taula rodona
analitzarà les trajectòries de les formacions polítiques d’esquerra als diferents països
sud-europeus durant els anys setanta i vuitanta del segle XX. L’activitat es farà a

l’aula Ramón y Cajal de la UB (Edifici Històric, 1a planta) de 18 a 20.30 h. En el debat
hi participaran la professora Mariona Petit, delegada del Sindicat Democràtic
d’Estudiants de la Facultat de Ciències de la Universitat de Barcelona durant el curs
1967-1968, i Joan Antoni González Serret, productor de cinema, a més d’Andreu
Mayayo i Javier Tébar (editors).
La programació, coorganitzada per l’EUROM i la Fundació Cipriano García, de
Comissions Obreres de Catalunya, es tancarà amb la projecció del documental
Spagna ‘68, d’Helena Lumbreras (28’. Itàlia, 1968), seguida d’un debat. Rodada en
secret entre Madrid i Barcelona, la pel·lícula dibuixa la situació política d’Espanya
l’any 1968, a través de les anàlisis i testimonis dels protagonistes de la lluita
antifranquista: les comissions dels treballadors, el moviment estudiantil, els
sacerdots i els treballadors.
Agenda 19/04/2018
10-13.30 h
Universitat de Barcelona
Sala del professorat de la Facultat de
Filologia
Edifici Josep Carner, 5a planta
Accés pel c. Aribau, 2

«1968: Cercant la llibertat»
Seminari internacional

18-20 h
Universitat de Barcelona
Aula Ramón y Cajal
Edifici Històric
Gran Via de les Corts Catalanes, 585

«Les esquerres al sud d’Europa:
1968-1982»
Debat i cinefòrum

Entrevistes amb els conferenciants
Es podran realitzar entrevistes en funció de la disponibilitat dels conferenciants.
Per tancar les entrevistes, contacteu si us plau amb l’Oficina de Comunicació
de l’Observatori Europeu de Memòries (Fernanda Zanuzzi, mòbil: 685 821
203)
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Xarxes socials
Twitter – Instagram
@euromemories
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@europeanobservatoryonmemories
@insearchoffreedom1968

Sobre l’Observatori Europeu de Memòries
L’Observatori Europeu de Memòries (European Observatory on Memories, EUROM) és una xarxa
transnacional d’institucions i organitzacions compromeses en la recerca i la promoció de polítiques
públiques de memòria. El seu objectiu principal és contribuir a la reflexió al voltant de la història recent,
defensant la diversitat i pluralitat de memòries. L’EUROM està impulsat per la Fundació Solidaritat de la
Universitat de Barcelona amb el suport del programa Europe for Citizens de la Comissió Europea.

Sobre la Universitat de Barcelona
La Universitat de Barcelona és la primera universitat pública de Catalunya pel que fa a nombre
d’estudiants, uns 64.000, i a oferta formativa, amb 73 graus, més de 150 màsters universitaris i 48
programes de doctorat. Ocupa el primer lloc de l’Estat en producció científica, fet que la converteix en el
principal centre de recerca d’Espanya i en un dels més importants d’Europa.
La UB és la institució d’educació superior líder a Espanya en els principals rànquings internacionals, com
l’Academic Ranking of World Universities (ARW) o els QS World University Rankings. A més, destaca en
ocupabilitat, àmbit en què es classifica entre les 70 primeres universitats del món, segons els QS Graduate
Employability Rankings.
Membre de la Lliga d’Universitats de Recerca Europees (LERU), la UB té 17 investigadors guardonats amb
ajuts del Consell Europeu de Recerca (ERC). El 2016, The Times Higher Education va incloure la Universitat
de Barcelona entre les 25 millors del món amb més de 400 anys d’història.
www.ub.edu
Guia d’experts de la Universitat de Barcelona: www.ub.edu/experts

