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Les esquerres al sud d'Europa
Left in southern Europe
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El programa pren com a punt de partida el debat al voltant dels anàlisis i les
interpretacions de les trajectòries de les formacions polítiques d’esquerra als
diferents països del sud d’Europa durant els anys 70 del segle XX, presentat en el
llibre "En el laberinto" (Comares: 2018).
“És evident que entre el principi i el final dels esdeveniments intervenen mutacions,
transformacions i crisis d’una esquerra que es va endinsar en el seu mateix laberint.
Les disjuntives i dilemes d’aquella situació van afectar tant a l’esquerra tradicional,
aquella identificada amb la històrica tradició intel·lectual del socialisme, com a la
“nova esquerra” sorgida a finals dels anys 60”.
Programa co-organitzat per l’Observatori Europeu de Memòries (EUROM) de la
Fundació Solidaritat de la Universitat de Barcelona, i la Fundació Cipriano
García de Comissions Obreres de Catalunya, amb la col·laboració de l'Ateneu
Memòria Popular.
-

Imatge de / a scene from "Spagna '68" (Screenshot).

A debate around the analysis and interpretations of the trajectories of leftist political
formations in the different countries of southern Europe during the 70s of the twentieth
century. The starting point is the book "En el laberinto" (Comares:2018 ). The
chronology includes, with a flexible criterion, the years from 1968 to 1982.
"It is clear that between the beginning and the end of the events, mutations,
transformations, and crises of a left intervene in their own labyrinth. The disjuncture and
dilemmas of that situation affected both the traditional left, identified with the historical
intellectual tradition of socialism, as well as the "new left" that emerged in the late 60's."
A program co-organized by the European Observatory on Memories (EUROM)
and Fundació Cipriano García, in collaboraiton with Ateneu Memòria Popular.

PROGRAMA
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Aula Ramon i Cajal (edifici històric)
Gran Via de les Corts Catalanes, 585

18:00

Diàleg · Dialogue

Memòria i història al voltant de
les imatges del 68’s

19:30

Pausa · Break

19:45

Projecció ·
Filmscreening

Memory and history around the
images of 68
Mariona Petit, delegada del SDEUB de la
Facultat de Ciències el curs 67/68

Spagna '68 (28')
Helena Lumbreras, 1968

Joan Antoni González Serret, productor de
cinema

20:30

Debat · Debate

Andreu Mayayo i Javier Tébar editors de
"En el laberinto. Las izquierdas del sur de
Europa (1968-1982)" (Comares: 2018)

21:00

Comiat ·
End of the session

Portada/ Cover picture: Autoria desconeguda / Unknown authorship. "Assemblea di operai Fiat negli anni settanta".
A sota /bellow: Imatge de / a scene from "Spagna '68" (Screenshot).

