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Xarxa de comunitats de memòria

Què és Memòria Viva?
La idea de comunitat de memòria posa de relleu que són els grups humans, mitjançant la
producció i circulació de discursos i narratives, i la seva capacitat d’interpretar i reinterpretar els
símbols, els qui produeixen memòria; una memòria viva en tant que es relaciona críticament i
s’articula amb els conflictes socials i les controvèrsies del present.
CULTURA VIVA
Cultura Viva es un programa de l’Institut de Cultura de Barcelona que dóna suport a pràctiques
culturals comunitàries, i es desenvolupa en suport i diàleg amb altres àrees de l’Ajuntament com la
Regidoria de Memòria Democràtica i el Pla de Barris.
Cultura Viva és un programa obert de recerca i desenvolupament de projectes per reconèixer i
afavorir espais de participació, circulació i co-producció cultural a Barcelona.
Un programa transversal coordinat per l’Institut de Cultura de Barcelona en col·laboració amb
diferents àrees de l’Ajuntament de Barcelona, entitats i projectes socials i culturals de la ciutat.xarxa.
MEMÒRIA VIVA -XARXA DE COMUNITATS DE MEMÒRIA
Memòria Viva forma part de Cultura Viva. És una eina per posar en comú el passat de Barcelona
segons diverses temàtiques i territoris a través de processos col·lectius de creació cultural, entesos
com un espai de trobada, diàleg i organització comunitària a l’entorn de la memòria i la seva
incorporació a l’esfera pública.
Un programa per a reconèixer i posar en valor entitats, col·lectius, persones i iniciatives que
han treballat i treballen per a fer visible, conservar i activar en el present memòries diverses de
Barcelona.
Un espai per impulsar processos de treball col·lectiu en relació a la memòria i a la creació cultural; i
connectar territoris, grups i persones amb l’objectiu de teixir complicitats i processos de treball en
xarxa en relació a la cultura i la memòria a tota la ciutat.
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Procés de mapatge
Iniciat la a finals de 2017, el procés de mapatge col·lectiu s’ha plantejat com una eina per a generar
complicitats i xarxes, per conèixer i re-conèixer què està passant ja a la ciutat i de quina manera.
És un recurs per a conèixer-nos, establir relacions i teixir xarxes als diversos territoris de la ciutat
amb les iniciatives, col·lectius o persones que han treballat i/o treballen als barris en processos que
posen en relació la creació cultural i la memòria.
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Eixos / perspectives temàtiques de treball
Memòria Viva, a banda de buscar arrelar-se territorialment, va començar a organitzar-se per
eixos o perspectives temàtiques, entesos com espais de recerca i acció del projecte atenent a les
inquietuds i interessos que emergien durant les sessions col·lectives de mapatge.
Els eixos / perspectives de treball funcionen com espais d’articulació entre barris i territoris a través
d’interessos comuns i posen sobre la taula temàtiques i dispositius que qüestionen les formes a
partir de les quals s’ha fet i construït la memòria de la ciutat.
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Eix paisatge
Treballem des de la premissa de pensar la memòria de la ciutat a través de les transformacions del
seu paisatge. Per això, progressivament s’han anat dibuixant diverses línies de recerca a través dels
vincles amb diferents territoris, entitats i comunitats. Fins al moment s’han activat els processos
següents:
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Ràdio la Pionera

Ràdio Memòria Viva de la Marina

Sessions de ràdio al carrer sobre la oralitat i la
memòria dels mercats al barri del Poble Nou.

Espai de radio quinzenal a radio LA MARINA FM
en col·laboració amb COL·LECTIUS I VEÏNES
DEL BARRI.

La cuina oblidada de la
Barceloneta
Al CASAL DE GENT GRAN DE LA
BARCELONETA, espai setmanal de cuina crítica
amb MARINA MONSONÍS i VEÏNES DEL BARRI.
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Memòria de l’aigua
Passejada temàtica amb la TAULA
COMUNITÀRIA DEL REC COMTAL.

Argot
Espai setmanal de trobada al voltant de les memòries populars i el llenguatge a Trinitat Vella, en
col·laboració amb la BIBLIOTECA JOSÉ BARBERO.
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Conserves litorals al barri de la
Marina
Espai setmanal de cuina crítica amb MARINA
MONSONÍS i en col·laboració amb el PLA DE
BARRIS i diferents COL·LECTIUS, ENTITATS i
EQUIPAMENTS DEL BARRI.

Fem fanzines a la Marina!
Espai de creació gràfica entorn la memòria de la Marina, i experimentació amb la imatge, el
dibuix, l’escriptura i l’(auto)edició. En col·laboració amb IRKUS M. ZEBERIO, ESCOLA CAN CLOS i
BIBLIOTECA FRANCESC CANDEL.
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Eix infància
Treballem en base a la premissa de pensar la memòria de la ciutat des de la infància, prenent la
infància i les seves experiències i sabers com activadores d’una altra manera d’habitar places i
carrers.
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Escola els Llorers
Recerca col·lectiva sobre la memòria de l’escola i de l’escola en relació al barri, amb l’artista JOANA
CAPELLA i la TAULA DE MEMÒRIA DEL DISTRICTE DE L’EIXAMPLE

Escola Diputació
Recerques col·lectives a partir dels diferents
eixos de Memòria Viva (migracions, joc,
emergència climàtica, etc.) amb l’ALUMNAT
DE 3R, 4T, 5È I 6È i l’INSITUT INFÀNCIA I
ADOLESCÈNCIA DE BARCELONA.
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Eix gitanitat
Treballem en base a la premissa d’interpel·lar la memòria de la ciutat i com s’ha construït des de la
gitanitat, impulsant diferents processos, com espai estratègic a l’hora de desvetllar quines formes i
quins grups han estat protagonistes i agents actius en aquesta construcció.
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La rumba de la Cera
Recerca col·lectiva sobre la comunitat gitana del barri del Raval i la memòria de larumba, en
col·laboració amb la MEDIATECA DEL RAVAL i l’ASSOCIACIÓ CARABUTSÍ.

Mirades altres sobre el Raval
Ràdio al carrer sobre les memòries de la comunitat gitana al Raval i la seva relació amb la música,
en col·laboració amb la FUNDACIÓ TOT RAVAL, la MEDIATECA DEL RAVAL, l’ASSOCIACIÓ
CARABUTSÍ, l’ASSOCIACIÓ LACHO BAJÍ CALÍ, la UNIÓN ROMANÍ i el CSIC.

La Jamancia
Recerca col·lectiva a partir de l’oralitat i la música sobre el rigor històric i les pràctiques de
memòria de les comunitats gitanes al voltant de la Bullanga de la Jamancia, en col·laboració amb
l’ASSOCIACIÓ CARABUTSÍ, l’ASSOCIACIÓ LACHÓ BAJÍ CALÍ i la UNIÓN ROMANÍ.
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Eix arxius
És un espai de reflexió i acció a l’entorn del “fer arxiu” en el marc de les comunitats de la ciutat on
compartir inquietuds, necessitats i sabers que puguin enfortir els espais i comunitats que en tenen
cura, a banda d’articular propostes i implementar prototips de cara a assajar formes per seguir
activant i portant al present la memòria dels documents.
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Trobades

Arxiu sensorial

Trobades per a compartir coneixements i
necessitats que els arxius de les comunitats
amb ARXIVERS SENSE FRONTERES, LA
INEFABLE, EIX DE MEMÒRIA DE L’ARNAU,
CENTRE D’ESTUDIS DEL COLL, ARXIU DE
ROQUETES, ARXIU DE LA MINA, ARXIU
DE FUNDACIÓ TÀPIES, ARXIUS OBERTS,
CARABUTSÍ, UNIÓ ROMANÍ, VICENÇ RUIZ,
CARMEL A LA VISTA, CENTRE D’ESTUDIS
DE SANT MARTÍ, ARPILLERES DE CONGRÉS
INDIANS, ARXIU DE LA PRESÓ DE REINA
AMÀLIA, ARXIUS OBERTS, entre d’ALTRES.

Recerca col·lectiva impulsada pel col·lectiu LA
INEFABLE al barri de la Marina per a proposar
altres formes d’activar arxius i documents,
vinculades als sentits i l’experiència corporal.

Com gitanitzar l’arxiu?
Frup de treball que vincula l’eix de gitanitat i l’eix d’arxius al voltant de l’impuls i l’acompanyament a
la creació d’un arxiu gitano que parteix del fons documental de la Unión Romaní, en col·laboració
amb JORGE BLASCO, l’ASSOCIACIÓ CARABUTSÍ, l’ASSOCIACIÓ LACHÓ BAJÍ CALÍ, la UNIÓ
ROMANÍ, l’associació RROMANE SIKLOVNE i ARXIVERS SENSE FRONTERES.
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Eix migracions i cures
Processos de treball per posar en comú vivències i memòries entre dones, moltes d’elles antigues
treballadores domèstiques i de les cures i des d’on es vol aprofundir en les tensions i relacions que
neixen en aquests àmbits de treball, sovint sostinguts per treballadores de les diverses migracions.
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Com de la família
Grup de treball sobre la memòria i l’actualitat de la relació entre els processos de migració
i l’economia de les cures al barri del Carmel, amb l’ASSOCIACIÓ CARMEL A LA VISTA, las
LUCIÉRNAGAS ARTE EN ACCIÓN, MUJERES PA’LANTE i un grup de VEÏNES DEL BARRI DEL
CARMEL.

Memòria de les cures
Grup de treball sobre la memòria dels
processos migratoris i l’experiència del
treball al sector de les cures, amb diferents
grups organitzats de dones migrades i
treballadores domèstiques: MUET, CA L’ABRIL i
COOPERACURES.
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Jornades
Des de l’inici del programa s’han organitzat periòdicament jornades per pensar col·lectivament des
de diferents àmbits i de forma interseccionada, la construcció de les memòries a Barcelona. Són
moments per posar en comú les necessitats i les potencialitats d’un espai d’organització col·lectiva
i per compartir pràctiques.

Primera trobada Xarxes de
Comunitats de Memòria:
14 i 15 de desembre 2018, EL BORN CENTRE
DE CULTURA I MEMÒRIA

Segona trobada Xarxes de Comunitats de Memòria:
3 i 4 de maig 2019, EL BORN CENTRE DE CULTURA I MEMÒRIA
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Festa Memòria Viva
Plantejada com un moment singular inscrit al procés sostingut de treball de la Xarxa de Comunitats
de Memòria, en què mitjançant tot un cicle d’accions a diferents barris de la ciutat es proposava fer
memòria, no només a través de la paraula, sinó també a través del fer; en especial de pràctiques
materials i simbòliques que històricament han estant menystingudes com a eines vàlides de
producció de coneixement i sociabilitat.
Donada la situació social i política derivada de la sentència de l’1 d’octubre, van haver de postposarse les accions públiques i festives que es preveien al carrer. Algunes de les activitats que es van
mantenir es poden consultar online.
La programació completa que es preveia es pot consultar aquí.

Sobre històries subalternitzades,
identitat i memòries persistents

Fer ciutat fent memòria, la
transformació del paisatge

Fer memòria amb i sense documents
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Ràdio Memòria Viva
Davant la impossibilitat de celebrar trobades presencials que permetessin seguir aprofundint en el
procés de consolidació de la Xarxa de Comunitats de Memòria, arrel del confinament de 2020, hem
activat la Ràdio Memòria Viva. Vol ser un mitjà més de difusió de l’anàlisi i reflexió que es genera en
tots els processos de recerca i acció en els que estem implicats i que estan vinculats als eixos de
treball que travessen el programa Memòria Viva-Xarxa de Comunitats de Memòria.

Ràdio Memòria Viva d’Estiu

Ràdio Memòria Viva d’Hivern

Cançons del fer juntes

Arxius com a dispositius de memòria

PEDRO STRUKELJ (RÀDIO PÁJAROS) i JABU
MORALES, cantautora i percussionista
brasilera.

JORGE BLASCO, MERCEDES GÓMEZ
CORTÉS, VÍCTOR JIMÉNEZ, ARXIVERS SENSE
FRONTERES.

21 de juliol (podcast)

16 de febrer (streaming).

Memòria de les cures, la cura de les memòries

Memòria de la infància

SILVIA FEDERICI, NORMA VÉLIZ (MUJERES
UNIDAS ENTRE TIERRAS) i GEMMA FERREÓN
(CATARSIA).

NENES I NENS DE L’ESCOLA DIPUTACIÓ,
MARTA ORTIZ, cap d’estudis de l’ESCOLA
DIPUTACIÓ, EMMA CORTÉS, coordinadora
de projectes de l’INSTITUT INFÀNCIA I
ADOLESCÈNCIA, i MERCÈ TATJER.

24 de juliol (streaming)
El sol surt per tothom
SILVIA RIVERA CUSICANQUI, EVELYN QUIROZ
i LAMINE BATHILLY (SINDICAT POPULAR DE
VENEDORS AMBULANTS).
28 de juliol (podcast):
Rigor històric: la memòria per altres mitjans
PASTORA FILIGRANA, KARO MORET,
MERCEDES GÓMEZ CORTÉS i JUANA
FERNÁNDEZ CORTÉS (LACHO BAJI CALI).

Memòria del paisatge i els quèfers quotidians
BLAI MARTÍ, pescador, MARINA MONSONÍS,
artista i SANTIAGO GOROSTIZA, historiador.
Pràctiques culturals i polítiques de memòria
RICARD CONESA (EUROM), JOHN JAIRO
MATEUS i HÉNAR DIEZ.
23 de març (streaming).

31 de juliol (streaming).

20

Foto de la portada: Centro de vida comunitaria para todos, barracot situat al Carrer de la Fosca, a
Trinitat Nova. Va ser la seu de moltes entitats de Nou Barris abans de ser enderrocat el 1986. Font:
Arxiu Històric de Roquetes-Nou Barris. Autor desconegut.
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