
La memòria es percep freqüentment com un llegat que 
carreguem a l’esquena, però des de Memòria Viva creiem 
que és més útil caminar amb el passat per davant. El passat, 
en realitat, no està mai acabat, roman sempre obert a noves 
mirades i sempre podem activar-lo de noves maneres a 
partir del record en gestos i accions que contenen sabers 
i memòries sovint invisibilitzades. Per això fem memòria 
en col·lectiu, posant en comú el passat dels barris de 
Barcelona, creant altres llenguatges per dir la ciutat que  
és i les ciutats que poden esdevenir.

Ràdio la Pionera. Ràdio al carrer sobre oralitat  
i memòria dels mercats al Poble Nou.  

La cuina oblidada de la Barceloneta. Al Casal  
de Gent Gran de la Barceloneta, espai setmanal  
de cuina política amb Marina Monsonís i veïnes  
del barri.    

Memòria de l’aigua. Passejada amb la Taula 
Comunitària del Rec Comtal.    

Conserves litorals a la Marina. Al Centre Cívic 
Casa del Rellotge, espai setmanal de cuina polí- 
tica amb Marina Monsonís, el Pla de Barris i col-
lectius i equipaments del barri.   

Ràdio Memòria Viva de la Marina. Programa 
quinzenal de ràdio a La Marina FM.  

Argot. Espai setmanal de trobada sobre memò- 
ries populars i llenguatge a Trinitat Vella, amb la 
Biblioteca José Barbero.     

Escola els Llorers. Recerca col·lectiva sobre la 
memòria de l’educació i de l’escola en relació al 
barri, amb Joana Capella i la Taula de Memòria  
del districte de l’Eixample.    

Mirades altres sobre el Raval. Ràdio al carrer 
sobre les memòries de la comunitat gitana al  
Raval i la música, amb la Fundació Tot Raval, la 
Mediateca del Raval, l’associació Carabutsí, l’as-
sociació Lacho Baji Cali, Unió Romaní i el CSIC.  

    

Escola Diputació. Recerques col·lectives a partir 
dels  eixos de Memòria Viva amb l’alum nat de cicle 
mitjà i superior i l’Institut Infància i Adolescència de 
Barcelona.      

La Jamancia. Recerca col·lectiva a partir de l’orali-
tat i la música sobre el rigor històric, les pràctiques 
de memòria de les comunitats gitanes i la Bullanga 
de la Jamancia, amb l’associació Carabutsí, l’as-
sociació Lacho Baji Cali, la Unió Romaní i Barcelo-
na Rebelde.      

Trobades per a compartir coneixements  
i necessitats dels arxius de les comunitats.  
Amb Arxivers Sense Fronteres, La Inefable, Arxiu 
de l’Arnau, Centre d’Estudis del Coll, Arxiu de Ro- 
quetes, Arxiu de La Mina, Arxiu de la 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.    

Com gitanitzar els arxius? Grup de treball que 
vincula els eixos de gitanitat i arxius al voltant de  
la creació d’un arxiu gitano a partir del fons do - 
cumental de la Unió Romaní, amb Jorge Blasco, 
l’associació Carabutsí, l’associació Lacho Baji  
Cali, Unió Romaní, l’associació Keras Buti i Arxi-
vers sense Fronteres.     

Com de la família. Grup de treball sobre la me- 
mòria i l’actualitat dels processos de migració i 
l’economia de les cures al barri del Carmel, amb 
l’associació Carmel a la Vista, Luciérnagas Arte 
en Acción, Mujeres Pa’lante i veïnes del barri del 
Carmel.   

Arxiu sensorial. Recerca col·lectiva al barri de 
la Marina per a proposar altres formes d’activar 
arxius, vinculades als sentits i l’experiència cor-
poral, a càrrec de la Inefable.     

Memòria de les cures. Grup de treball sobre la 
memòria dels processos migratoris i l’experiència 
del treball al sector de les cures, amb MUET, Ca 
l’Abril i Cooperacures.   

La rumba de la Cera. Recerca col·lectiva sobre 
la comunitat gitana del Raval i la memòria de la 
rumba, amb la Mediateca del Raval i l’associació 
Carabutsí.     

Ràdio Memòria Viva. Un espai per compartir  
coneixements, experiències i reflexions.

Ràdio Memòria Viva d’Estiu 

Cançons del fer juntes. Amb Pedro Strukelj 
(Ràdio Pájaros) i Jabu Morales, cantautora i  
percussionista brasilera.

Memòria de les cures, la cura de les memòries. 
Amb Silvia Federici, Norma Véliz (Mujeres Unidas 
Entre Tierras) i Gemma Ferreón  (Catarsia).

El sol surt per tothom. Amb Silvia Rivera Cusi-
canqui, Evelyn Quiroz i Lamine Bathilly (Sindicat 
Popular de Venedors Ambulants).

Rigor històric: la memòria per altres mitjans. 
Amb Pastora Filigrana, Karo Moret, Mercedes 
Gómez Cortés i Juana Fernández Cortés (Lacho 
Baji Cali).

Ràdio Memòria Viva d’Hivern

Arxius com a dispositius de memòria. Amb  
Jorge Blasco, Mercedes Gómez Cortés,  Víctor 
Jiménez i Arxivers Sense Fronteres.

Memòria de la infància. Amb nenes i nens de 
l’Escola Diputació, Marta Ortiz, cap d’estudis de 
l’Escola Diputació, Emma Cortés, coordinadora  
de projectes de l’Institut de  la Infància i l’Adoles-
cència, i Mercè Tatjer.

Memòria del paisatge: conserves litorals i 
memòria dels quefers quotidians. Amb el pes-
cador Blai Martí, l’artista Marina Monsonís, l’histo-
riador Santiago Gorostiza i l’ambientòloga Marta 
Camps-Calvet.

Pràctiques culturals i polítiques de memòria. 
Amb Ricard Conesa (EUROM), John Mateus 
(Radio Sutatenza, Colòmbia) i Henar Diez.

Jornades Xarxa de Comunitats de Memòria. 
Les Jornades son moments de trobada per com-
partir els processos i treballar sobre les formes 
d’organitzar-se. Fins al moment se n’han cele- 
brat tres. 

Processos

  GITANITAT. Interpel·lar la memòria de la ciutat 
des de la gitanitat és una aposta per entendre-la 
d’una altra manera, i desvetllar quines formes i 
quins actors han estat protagonistes de la seva 
història.

  PAISATGE. El paisatge és una construcció de 
les maneres en què les comunitats humanes al 
llarg del temps hem organitzat la natura. Fer me-
mòria de la ciutat a través de les transformacions 
del seu paisatge per entendre allò que col·lectiva-
ment hem anat creient que havia de ser el futur.

  MIGRACIONS I CURES. El sosteniment de 
la vida a la ciutat està íntimament vinculat a les 
diverses migracions que han conformat la ciutat 
d’avui. Activar espais de memòria de les cures i 
les migracions és tramar una genealogia femi- 
nista de Barcelona.

  ARXIUS. Pensar les maneres de “fer arxiu” 
per compartir inquietuds, necessitats i sabers que 
enforteixin les comunitats de la ciutat que prenen 
cura dels documents (i de la seva absència), as-
sajant maneres d’activar-los i portar al present la 
memòria que contenen.

  INFÀNCIA. Pensar la memòria de la ciutat des 
de la infància és una manera de prendre la infàn-
cia i les seves experiències i sabers com activado-
res d’una altra manera d’habitar places i carrers.

Mirades
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Més informació:  
www.barcelona.cat/culturaviva/ 
xarxa/comunitats-de-memoria



  COSIR. Sargir davantals, apedaçar camises, 
brodar aixovars, documentar històries. Quan 
ens trobem per cosir juntes ocupem un espai de 
creació forçosament relegat a l’àmbit domèstic. 
Enfilant les memòries dels fils, fem d’aquest espai 
íntim una trama de relacions en comú. 

  ARXIVAR. Organitzar els àlbums familiars, 
guardar els papers a una capsa de galetes, ex-
plicar les anècdotes de les veïnes o recordar 
els noms de les plantes que creixen als marges. 
Quan preservem i endrecem els suports de la 
memòria posem en marxa l’arxiu i ens preguntem: 
Quines coses s’han d’arxivar i quines no? Qui  
ho decideix? 

  CUINAR. Les cuines són el recer de l’eco-
nomia i del conte, de les cures i de la innovació. 
Quan cuinem posem en funcionament les me-
mòries del sosteniment de la vida i compartim els 
records individuals i col·lectius. Allò que mengem, 
com es conrea, es prepara i es consumeix, està 
connectat amb els territoris, per això, la cuina  
és també un espai polític. 

  CONSTRUIR. La memòria oficial de la  
ciutat construïda comporta moltes formes de 
destrucció. Quan parem atenció a les maneres 
d’auto-construir barris amb les mans i els esfor-
ços col·lectius del veïnat s’obren clivelles per  
fer i desfer la ciutat a la mida de les persones  
que l’habiten. 

  MIRAR/ESCOLTAR. Parar atenció i aturar-nos 
a pensar des d’on mirem i què és el que queda 
fora del nostre camp de visió. Mirar i escoltar ac-
tivament, no com un observador presumptament 
neutral i incorpori, sinó com a subjectes situats en 
un temps històric i en un lloc geogràfic. 

  CANTAR. La música és la zona de contacte 
entre la memòria i la celebració. Quan cantem les 
cançons que hem heretat deixem de ser públic  
i de ser artistes per esdevenir una comunitat que 
s’escolta i es celebra. 

  JUGAR. A la xarranca, a la baldufa, a fer caba-
nes, a enfilar-se als arbres, a fer curses de carre-
tons. Quan fem memòria de la ciutat viscuda des 
de la infància s’obren interrogants sobre maneres 
de viure que donem per fetes, curtcircuitant-les 
des del “i per què?”. 

  CONVERSAR. Explicar-se batalletes, contra-
dir-se i dir-se les històries que només es narren 
de viva veu. Quan parem atenció a les memòries 
que passen per la conversa reconeixem la textura 
i la profunditat del fer memòria construint confi- 
ança i vincles. 

  CAMINAR. Transitar la ciutat a peu és una  
manera d’aprendre les dimensions dels llocs  
i la profunditat de les relacions que hi establim,  
de recórrer les capes de memòria sedimentades 
al territori. Quan passegem saludem a les veïnes, 
ens aturem al banc a xerrar de com ha canviat  
el paisatge i prenem la mida de la ciutat pel  
bon viure. 

Maneres de fer
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