Dossier de Premsa

amicalbrigadesinternacionals@gmail.com

INTRODUCCIÓ

El 28 d’octubre de 1938, ara fa 80 anys, a Barcelona es feia una gran
manifestació per acompanyar i acomiadar de manera emocionada als milers
de voluntaris de la llibertat que amb les Brigades Internacionals havien vingut
a defensar la II República i havien d’abandonar Espanya obligats per l’acord
signat per diverses nacions, inclòs el govern republicà espanyol.
En virtut d’aquest acord el govern de la República va llicenciar als homes i
dones que formaven les Brigades Internacionals, però els pilots alemanys
van seguir bombardejant les ciutats i pobles de l’Espanya republicana, milers
de soldats italians van restar a les files de l’exèrcit franquista (les tanquetes
que van entrar les primeres a Barcelona el 26 de gener eren italianes) i
milers de soldats marroquins van seguir fent de força de xoc de l’exèrcit de
Franco.
El compromís d’aquells homes i dones que van venir de tot el món a lluitar
per defensar el govern legítim i democràticament escollit de la II República,
van donar una lliçó de solidaritat heroica difícil d’oblidar. Hi ha qui pensa que
eren uns romàtics, idealistes i aventureres, però la gran majoria eren
antifeixistes que sabien molt bé a que venien.
“Aquella va ser l’experiència més important de la meva vida, i ho ha
seguit sent sempre, i mai m’he penedit ni per un instant d’haver-hi
participat” deia al 1983 l’escriptor i guionista americà Alvah Bessie.
Aquest any estan programats una sèrie d’actes per commemorar els fets i
aprofitar l’ocasió per donar a conèixer, encara més, la gesta d’aquelles dones
i homes amb els que sempre restarem agermanats pel combat comú, tal com
ho deia Milton Wolff, el brigadista nord-americà de la Brigada Lincoln: “No
em doneu les gràcies per haver vingut a lluitar, us les haig de donar jo,
per haver-me permès lluitar amb vosaltres”.
Aquest octubre de 2018, volem recordar com cal, el 80 aniversari del
comiat
de
les
Brigades
Internacionals.

ACTES PREVISTOS
Cursa i caminada Lluis Companys.
Data: Dissabte, 29 de setembre de 2018
08:00 a 09;00 Recollida de dorsals
09:00 Sortida caminada
09:30 Sortida Cursa
Si vols inscriure’t : http:/www.cursacompanys.cat/
La Cursa i Caminada Lluís Companys és un homenatge l’Olimpíada Popular
de Barcelona de 1936 que volia expressar els valors republicans i
antifeixistes en el món de l’esport.
L’Olimpíada Popular, organitzada per part d’entitats socials, culturals i
treballadores, s’havia de dur a terme a Barcelona, del 19 al 26 de juliol de
1936, com a resposta a l’Olimpíada de Berlín, que havia esdevingut una eina
d’apologia del feixisme i la xenofòbia. El cop militar feixista del General
Franco, produït 24 hores abans, va impedir que aquest fraternal projecte es
desenvolupés.
En esclatar la guerra i revolució, molts dels 6.000 atletes que s’havien
desplaçat a Barcelona van decidir allistar-se solidàriament com a milicians,
sent així l’embrió del que serien les Brigades Internacionals de les quals
aquest any 2018 commemorem el 80è aniversari del seu comiat.
Aquesta és l’11a edició de la Cursa i Caminada. Porta el nom del President
màrtir, Lluís Companys, assassinat pel franquisme desprès de ser lliurat per
les tropes nazis.
La Fundació l’Alternativa, des de la reivindicació i recuperació de la memòria
històrica i republicana, va pensar que la millor manera de commemorar
l’Olimpíada Popular era fer-ho compartint l’esperit de fraternitat
republicana amb una cursa i una caminada, deixant al marge la
competitivitat, l’espectacle i l’interès per rècords i marques.

2. L’Espluga

de Francolí.

Dijous, 25 d’octubre de 2018
09:00 Sortida en autocar de la plaça de Catalunya (Hard Rock
Café)
11:00 Inauguració de la placa al cementeri de l’Espluga
12:00 Alberg Les Masies
Commemoració de l’acte oficial de comiat de les Brigades
per part del President del Govern, Juan Negrín i del Cap de
l’exercit de l’Ebre, Teniente Coronel Juan Modesto.
- Benvinguda (Directora General de Juventut)
- Breu vídeo històric.
- Intervenció de l’Amical de les Brigades Internacionals de
Catalunya.
- Música a càrrec d’una orquestra local de l’Espluga
- Intervenció de l’AICVAS
- Segona intervenció musical
- Intervenció de l’Alcalde de l’Espluga
- Inauguració de la placa commemorativa
- Clausura a càrrec de la Consellera de Justícia
14:00

Dinar (càtering) en el Museu de la Vida Rural

16:00 Tornada a Barcelona
Inscripcions (places limitades: 100):
https://amicalbrigadesinternacionals.wordpress.com/
Seleccioneu l’acte per inscriure-us-hi.
Organitza:

Departament de Justícia
Direcció general de Memòria Democràtica

Amical de les Brigades Internacionals de Catalunya
Col·labora: Ajuntament de l’Espluga de Francolí
Direcció General de la Joventut
Departament de Presidència.

3.

Seminari Internacional. Universitat de Barcelona
“80 aniversari comiat de les Brigades Internacionals”
(1938-2018)
Divendres, 26 de octubre de 2018
09:30
10:00
11:00
11:30
12:00

Apertura i salutacions institucionals
Keynote – Rémi Skoutelsky
Pausa cafè
Presentació projecte SIDBRINT
Dones voluntàries - Yvonne Scholten
El cas de las voluntàries holandeses
12:30 Voluntaris àrabs - Rocio Velasco
13:00 Voluntaris polonesos – Inga Oleksiuk
13:30
16:00
16:30
Coale
17:00
17:30
18:00
18’45

Debat obert al públic
La memòria dels voluntaris iugoslaus avui – Vjeran Pavlakovic
La memòria dels voluntaris nord-americans avui – Robert
La memòria dels voluntaris internacionals a Espanya avui
Antonio Selva (CIDOB)
Debat obert al púbic
Taula d’estudiants de la UB (Carlota Sánchez, Oriol González,
Ramon Romero).
Clausura del seminari

Inscripcions:
https://europeanmemories.us14.listmanage.com/subscribe?u=6fb7717fadf7cad8191b58deb&id=e2d16
1462b
Organitza:

4.

Barcelona – Castelldefels
Recorregut per llocs del record del comiat a les
Brigades Internacionals.
Dissabte, 27 de octubre de 2018
9:30 Trobada al Pavelló de la República
Av. Cardenal Vidal y Barraquer, 34.
Metro L3 Estació Mundet.
BUS V21 (direcció Montbau). Parada Jorge Manrique.
9:45 Presentació del SIDBRINT (Memòria Històrica de les BI)
11:30 Palau Robert. Diagonal/P. De Gracia.
Visita exposició fotos inèdites del comiat de les Brigades
el 1938.
13:00 Visita al Fossar de la Pedrera
14:30 Castell de Castelldefels - Dinar
16:00 Visita guiada al Castell
18’30 Tornada a Barcelona: Plaça d’Espanya.

Inscripcions (places limitades):
https://amicalbrigadesinternacionals.wordpress.com/
Seleccioneu l’acte per la inscripció.
Hi ha previst un autocar addicional de l’Amical de Mauthausen.
Organitza: Amical de las Brigades Internacionals de Catalunya
Ajuntament de Barcelona – Districte Horta/Guinardó
Ajuntament de Castelldefels
Memorial Democràtic
Parlament Europeu – Grup Els Verds

5.

“La pàtria dels humans”
Homenatge de Barcelona
Internacionals

a

las

Brigades

A la Rambla del Carmel, davant del monument a la Brigada
Lincoln
Metro: L5 El Carmel (sortida plaça Pastrana)
Bus: 19, 39, 86, 87, V21
Diumenge, 28 d’octubre de 2018 a les 12:00
12:00 Inici de l’acte commemoratiu del comiat que la ciutat de
Barcelona va fer als brigadistes el 28 d’octubre de 1938.
La ciutat recorda els valors de solidaritat que van representar
les Brigades Internacionals y la seva desfilada, fa 80 anys,
per els seus carrers acompanyades de milers de ciutadans i
ciutadanes que els manifestaven el seu agraïment entre
grans mostres d’afecte.
Parlaments:
- Alcaldessa de Barcelona
- AABI i Amical de les Brigades Internacionals
- Robert Coale (ALBA)
- Generalitat de Catalunya
Estarà present el cos consular.
Interpretació de La Marsellesa (versió de Josep Anselm
Clave)
Lectura de les paraules de comiat de Pasionaria.
Lectura de poemes d’Ernest Hemingway.
Interpretació de una canço de Bertolt Brecth.
Lectura del poema Home (“A casa”) de Warsan Shire
Interpretació de “a galopar”.
Ofrena Floral
ORGANITZA: AJUNTAMENT DE BARCELONA

6.

Estrena de l’obra de teatre “UNA NOVA
PRIMAVERA” a càrrec de Projecte Escènic La Voz
Ahogada
Diumenge, 28 d’octubre de 2018 a les 19:00
Aliança del Poblenou
Rambla del Poblenou, 42
Metro L4 (Estació Poblenou)
Bus 6, B25, B20 y 136.
L’obra està representada per dos actors, Iván Campillo i Mireia
Clemente, que interpreten la història d’amor entre el brigadista suec
Stig Berggen i la infermera catalana Maria Sans. Aquest és el fil
conductor d’un seguit d’històries d’altres brigadistes.
Els actors representen l’obra en català, castellà, anglès, francès, suec,
alemany i italià, amb subtítols.
L’obra té una durada d’aproximada d’una hora i quart i compta amb
projeccions de foto i vídeo, així com àudios gravats als pocs
testimonis que queden i altres persones relacionades amb la història.

És necesari reservar a través del correu:
sg.memoriademocratica.justicia@gencat.cat
o bé al telèfon: 937 819 779

Organitza: Direcció General de Memòria Democràtica
Col·labora: Fundació Cipriano Garcia
Amical de les Brigades Internacionals de
Catalunya

7.

Els sindicats organitzen:

Commemoració del 80è aniversari del comiat
de les Brigades Internacionals
Exposició: “Les Brigades Internacionals a Castelldefels”
Del 15 al 29 d’octubre del 2018
Vestíbul de la seu de CCOO de Catalunya
Via Laietana, 16 (Barcelona)
Acte d’inauguració: 15 d’octubre a les 18 h
Intervindran:
Eduard Amouroux, secretari de l’Amical de les Brigades Internacionals
Alfonso López, comissari de l’exposició
Javier Pacheco, secretari general de CCOO de Catalunya

ACTE DE COMMEMORACIÓ 80 ANYS DEL COMIAT DE LES
BRIGADES INTERNACIONALS DES DE UNA MIRADA
FEMENINA
Sala de les Brigades Internacionals de la UGT de Cataluña
Rbla. de Santa Mónica, 10
Divendres, 19 d’octubre de 2018, a les 12:00
Intervendrán:
Camil Ros, secr. gral. UGT de Catalunya
Eduard Amouroux, Amical de les Brigades Internacionals
de Catalinya
Isabel Olesti, autora de “Les dones del 36”
Eugènia Broggi, lectura de un fragment del llibre “Memòries d’un
cirurgià”
Josep Mª Alvarez, secr. gral. UGT

