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Dones i infants en una
Europa en guerra
(1914-1949)
Aquesta exposició itinerant proposa un recorregut
històric per les iniciatives d’ajuda humanitària que
s’han dut a terme entre 1914 i 1949 destacant el paper
de les dones durant els conflictes i les conseqüències
per als infants i les poblacions desplaçades.
La mostra també recull el treball commemoratiu i de memòria
portat a terme pel Museu de la Paz de Gernika (Espanya), el
Memorial de Terezín (Hongria), el Museu Nacional Contemporani
d'Eslovènia, el Camp de Fossoli (Itàlia) i la Maison d ' Izieu (França).
Organitzada en el marc del projecte MIGRAID, a Barcelona la
mostra és promoguda per l’EUROM-Fundació Solidaritat UB i la
Regidoria de Memòria Democràtica de l’Ajuntament de Barcelona.

A través de tres mòduls temàtics, la mostra se
centra en les infàncies en els conflictes bèl·lics
europeus, en la mobilització i el compromís
humanitari de les dones, i en el llarg camí de
construcció de la memòria des de la història.
Amb aquesta exposició es vol atreure l'atenció
sobre la importància de la solidaritat i la
humanitat en una de les èpoques més
convulses de la història d'Europa en el segle XX,
caracteritzada per enormes pèrdues humanes,
destruccions massives, penúries,
desplaçaments de població, fams,
internaments, deportacions, treballs forçats,
genocidi i extermino a causa de les guerres i les
seves conseqüències.

Aquest passat europeu encara recent, on
l'esforç solidari d'organitzacions
humanitàries i dones voluntàries va
permetre el rescat i la supervivència de
grups de població civil en temps
ombrívols, ens fa reflexionar sobre el
present marcat també per conflictes
bèl·lics, catàstrofes mediambientals,
violència, fam i persecucions que obliguen
a desplaçaments forçats de població i a la
seva supervivència en contextos molt
difícils. A tot això, cal afegir la pandèmia
provocada per la COVID-19 que ens està
enfrontant a noves situacions que, una
vegada més, incideixen amb major força
en les persones més vulnerables i
desemparades.

Les infàncies a les
guerres
El primer mòdul de l'exposició consta de cinc parts que
reflexionen conjuntament i des de diversos punts de vista i
materials sobre les infàncies en contextos de guerra i
postguerra a Europa. L'ajuda humanitària i el rescat dels
nens atrapats en els conflictes són l'eix central,
començant per la Primera Guerra Mundial i fins a la
Segona Guerra Mundial, passant per la Guerra Civil i els
nens de la guerra refugiats i, per últim, l'anàlisi de la
diplomàcia durant les postguerres. La gestió posterior
dels conflictes va centrar-se en bona part en el retorn a
casa dels infants crescuts en camps i altres espais
d'acollida, gestionats principalment per dones. En
definitiva, aquests cinc panells ens apropen a la singular
mirada de la infància dins dels processos socials de
trauma i a la solidaritat transnacional sorgida al bell mig
de les guerres.

Les dones i l'ajuda
humanitària
transnacional
Tot i que el paper de les dones és transversal al llarg de
tot el desenvolupament de l'exposició, pel seu rol central
en l'ajuda humanitària, aquest mòdul dedica
exclusivament el seu contingut a la mirada femenina. Una
mirada implicada, com a voluntària, cuidadora, víctima o
combatent, i que s'allunya de l'històric rol de segona línia
que s'ha dibuixat sobre les dones. Els cinc panells ens
apropen a les dones com a subjecte de la construcció de
la pau, en la seva implicació als conflictes i l'ajuda
humanitària centrada en les cures hospitalàries, de la llar i
de la infància. Un rol d'empoderament que també va
impulsar lluites feministes pels drets de les dones, claus
durant els conflictes i oblidades després en la gestió
històrica i política.

Els fets, el silenci i la
recuperació de la
memòria
El darrer mòdul de l’exposició concedeix el
protagonisme als socis del projecte a través de
mirades centrades en estudis de cas concret. El
Camp de Fossoli, la Maison de Izieu, el Camp de
Terezin, el Museu de la Pau de Gernika o el Museu
Nacional d’Eslovènia juguen un paper central en
la preservació de la memòria d’aquest passat, en
clau pedagògica, i recuperen la memòria de
tantes dones valentes que en temps de barbàrie
van lluitar per la vida.
És un espai d’homenatge i de reivindicació de la
història com a eina de construcció de la pau.
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