SETMANA D’ALTRAMEMÒRIA
Divendres 14/11 – 20:30h

Dissabte 15/11 - 18h

“Antifascismo e potere.
Storia di storie” (Bastogi)

Espectacle teatral Radio Libertà.

Amb Giuseppe Aragno i Steven Forti

Història d’una família antifeixista a
Barcelona (1936-1939)

Llibreria “Le Nuvole”, c/ Sant Lluís, 11

C.C. Cotxeres Borrell, c/ Viladomat, 2

Cada cop és més clar que un fil vermell uneix la Guerra
Civil espanyola amb el moviment anti-feixista a Itàlia que
va alimentar la Resistenza. La lluita partisana al nord és
molt coneguda i estudiada, però, què passava al sud? És el
tema de molts treballs de Giuseppe Aragno, historiador
napolità, que ens va fer conèixer també la història de la
família Grossi, animadora de les emissions en italià de
Radio Libertà, des de la Barcelona republicana.

Dimarts 18/11 - 19h

Espectacle teatral sobre la Família Grossi, una història
tràgica i entranyable, d’un compromís abans ètic que
polític, d’una vocació profundament internacionalista i
solidària amb els pobles que lluiten per la llibertat.
Espectacle de la companyia “La carrozza d’oro”, amb
Alfredo Giraldi, Luana Martucci i Pasquale
Napolitano.
Organitzat en col·laboració amb el Memorial Democràtic
de la Generalitat de Catalunya.
Espectacle en italià amb subtítols en català, accés lliure.

Umberto Tommasini.
Vida d’un anarquista

Dijous 20/11 - 19h

c/ Sant Pere més baix, 70

Universitat Pompeu Fabra

Acte dedicat a Umberto Tommasini,
anarquista que va combatre a la Guerra
Cívil.
Casal de barri “Pou de la Figuera”
Presentació del llibre dedicat a Umberto Tommasini i del
documental An anarchist life.
Amb Clara Germani del Germinal di Trieste, Sonia
Turón de la Fundación Anselmo Lorenzo, Pierpaolo
Verdecchi, col·laborador del documental i en connexió amb l’historiador Claudio Venza de la Università di Trieste.

Divendres 21/11 - 17h
Italiani, “brava gente”

Amb Filippo Focardi, Andrea Tappi i
Newton Bozzi.
Liceo Italiano “E. Amaldi”

L’alemany dolent i els bons italians
(i espanyols).
La memòria dels totalitarismes i les
identitats nacionals
Campus Ciutadella - Edfici Roger de Llúria

Dos historiadors (Filippo Focardi i Xavi
Domènech), un historiador del Dret (Alfons
Aragoneses) i un advocat (Jaume Asens) ens
acompanyen en un recorregut emblemàtic des d’uns
fets històrics fins a temes centrals en la nostra realitat
complexa i interrelacionada: drets dels pobles i delictes
contra la humanitat, justícia universal, dret transicional i
transnacional...

Organitza
facebook :
AltraMemoria
info@altraitaliabcn.org

Ptge Méndez Vigo, 8

Conferència en italià de Filippo Focardi, professor de
la Universitat di Padova, sobre estereòtips, mites i construcció d’identitats en la segona meitat del segle XX.
Organitzat en col·laboració amb el Memorial Democràtic
de la Generalitat de Catalunya i el Liceo Italiano de
Barcelona.

col·laboren

