DEBATS

Entrevistes per a conèixer els protagonistes dels canvis que
van transformar Europa ara fa vint-i-cinc anys.
Fa vint-i-cinc anys, una onada de llibertat va recórrer el centre i l’est
d’Europa: Polònia, l’Alemanya Oriental, Letònia, Lituània, Estònia, Hongria,
l’antiga Txecoslovàquia, Romania i Bulgària. L’onada s’hi va quedar.
L’esquerdament de l’organització militar del Pacte de Varsòvia, que vinculava
tots aquests països a l’exèrcit soviètic, va permetre l’arribada d’aquesta onada
de llibertat. Una vegada més, va quedar clar que, en un marc democràtic, els
pobles no poden ser sotmesos si majoritàriament no ho volen. La clau va ser,
doncs, l’exercici de la democràcia.

25è aniversari de la
caiguda del mur DE BERLÍN

Vint-i-cinc anys després d’aquells esdeveniments, i amb la perspectiva
històrica suficient, però amb la possibilitat, encara, d’escoltar el testimoni
dels qui varen viure en primera persona aquells moments transcendentals, els
DEBATS EUROPA 25 ens permetran conèixer en profunditat l’experiència
dels qui, des de la política i els mitjans de comunicació, van protagonitzar
aquells mesos que van canviar també la nostra història. Un debat, doncs,
sobre política, democràcia i llibertat a Europa en els darrers vint-i-cinc anys.
Els DEBATS EUROPA 25 inclouran també la projecció de dues pel·lícules
de joves realitzadors de l’Europa Central i Oriental, els quals, des d’una
altra perspectiva generacional, oferiran la seva particular visió d’aquells
esdeveniments. Els dos films, inclosos en el projecte OFF THE WALL,
aportaran la visió de tots aquells que, sense haver viscut directament aquells
esdeveniments, han crescut sota la seva influència directa i en poden parlar,
per tant, més lliurement.

PROJECTE OFF THE WALL
Dimecres 3 i dijous 4
de desembre, de 16.30
a 20.30

Projecció de dues pel·lícules, projecte off the wall.

El Born Centre Cultural
Plaça Comercial, 12
Entrada lliure
Aforament limitat

Durant els últims cinc anys (2009-2014), diversos creadors de l’Europa de l’Est
han compartit un tema recorrent: una suma de vivències d’un passat comú a
l’altra banda del teló d’acer.
Una generació de directors, nascuts a partir de mitjan anys setanta, que van
passar la seva infantesa i la primera adolescència més enllà del Mur i que avui,
des de la perspectiva de la seva creativitat i l‘entrada en l’edat adulta, presenten
el seu punt de vista quan es compleixen vint-i-cinc anys de la caiguda de la
principal representació física d’aquella separació: el Mur de Berlín.

bcn.cat/
europa25

facebook.com/Bcn.cat
twitter.com/Barcelona_cat

DEBATS

DIJOUS 4 de desembre de 2014

25è aniversari de la
caiguda del mur DE BERLÍN

16:30 / El cas d’ALEMANYA
Werner Krätschell, pastor luterà de l’antiga parròquia de

DIMECRES 3 de desembre de 2014
DEBATS
16:30 / EL CAS DE LETÒNIA I BÀLTICS
Otto Ozols, escriptor, publicista i periodista letó. Autor de diversos

llibres i articles sobre la realitat política, social i econòmica al seu país.

Martí Anglada, comissari del programa Europa 25 i autor del llibre
Quatre vies per a la independència.

DEBATS

Pankow (Berlín), on, entre 1979 i 1996, es va constituir el Cercle de Pau de
Pankow, un dels grups opositors més potents a l’RDA. Entre 1989 i 1990 va
ser moderador de les taules rodones de diàleg de Pankow i, per tant, va viure
en primera persona els canvis polítics i socials al seu país.

17:30 / El cas d’HONGRIA
Imre Kozma, pastor luterà i coordinador de l’ajuda humanitària als

campaments de refugiats de l’Europa de l’Est a Hongria l’estiu de 1989. És
una figura clau i molt respectada a Hongria i va fer possible el canvi polític al
seu país i a tot Europa.

EUROPA 25 és una iniciativa de l’Ajuntament de Barcelona per a promoure
el coneixement al voltant dels esdeveniments que l’any 1989 van canviar la
història d’Europa.
El cicle EUROPA 25 inclou les exposicions següents:

EXPOSICIONS

17:45 / El cas de ROMANIA
Petre Roman, polític romanès. Fou primer ministre de Romania entre

18:30 / El cas de POLÒNIA
Maciej Stasiński, periodista de la Gazeta Wyborcza, el principal
diari polonès, que es va començar a publicar l’any 1989 per a donar veu als
aires de canvi polític d’aquell país. També ha estat corresponsal a Barcelona.

La Virreina Centre de la Imatge
La Rambla, 99. 08002 Barcelona
Del 23 de setembre al 23 de novembre de 2014

PROJECCIÓ PEL·LÍCULA

PROJECCIÓ PEL·LÍCULA

Organitzen: La Virreina Centre de la Imatge, Consolat General de la República de Polònia a Barcelona; Institut Polonès de Cultura de Madrid

1989 i 1991, just en el moment de la caiguda del règim de Ceacescu. És una de
les persones clau per a conèixer el camí de Romania cap a la democràcia.

L’OCÀS DE L’IMPERI. RYSZARD KAPUŚCIŃSKI

ROMANIA FLASHBACK

Castell de Montjuïc
Carretera de Montjuïc, 66. 08038 Barcelona
De l’1 d’octubre de 2014 a l’11 de gener de 2015
Organitzen: Castell de Montjuïc, Consolat de Romania a Barcelona, Institut
Cultural Romanès a Madrid

19:00 / HOW WE PLAYED THE REVOLUTION

19:30 / RABBIT À LA BERLIN

Basat en l’experiència concreta viscuda a Lituània, en què l’energia juganera
i trencadora d’una banda de rock, Artis, va ajudar a despertar la força de tot
un poble, que va acabar liderant part del procés bàltic. Amb una gran profusió
d’imatges d’arxiu, ens centrem en la importància de la cultura per a despertar
consciències i, per moments, es concentra en fenòmens com la via bàltica,
inèdita al món fins llavors.

Una història del Mur de Berlín des d’una perspectiva insòlita: els conills que van
viure durant tres dècades a l’espai d’entremig. Han sigut testimonis de trobades i
de la visita de personatges històrics, del pas del filat de ferro al mur de formigó, de
revoltes i tiroteigs. Els únics que vivien en pau eren ells.

Documental, 2011, 69 minuts, Lituània/França

Dinàmic, evocador i divertit a estones, tot i estar centrat en el procés d’un
país, defineix la realitat de les diverses regions des d’un microcosmos i enganxa des del primer moment.

Documental, 2010, 38 minuts, Polònia/Alemanya

Una manera de revisar els fets històrics al voltant del mur, des d’un punt de
vista distanciat (el més neutral possible) i amb un toc d’ironia, des que es va
erigir fins que va desaparèixer. Tal i com diu la sinopsi del documental: “Ells
encara estant aprenent a viure en el món lliure, en molts casos, de la mateixa
manera que ho fan els ciutadans de l’Europa de l’Est”.
Aquesta coproducció alemanyo-polonesa va ser aclamada àmpliament per la seva
manera d’explicar la història i fins i tot va rebre una nominació a l’Oscar el 2010.

Modera els debats: David Casablancas, periodista, Catalunya Ràdio.
Totes les sessions disposaran de traducció simultània.

Els debats seran retransmesos en directe per streaming
a www.bcn.cat/europa25

Letònia. La lliuta per la llibertat

Capella de Santa Àgata
Plaça del Rei, s/n. 08002 Barcelona
Del 15 d’octubre de 2014 a l’11 de gener de 2015

Organitzen: Institut de Cultura de Barcelona, Museu de l’Ocupació de
Letònia a Riga

HONGRIA: LA LLIBERTAT ESCULPIDA.
FOTOGRAFIES D’ERNŐ HORVÁTH

El Born Centre Cultural
Plaça Comercial, 12. 08003 Barcelona
Del 29 d’octubre de 2014 al 4 de gener de 2015

Organitzen: Consolat d’Hongria a Barcelona, El Born Centre Cultural
Més informació a bcn.cat/europa25

