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El tEmps dE lEs cirErEs
150è aniversari de la Comuna de Paris

L a Comuna de París (10/03 a 28/05 de 1871) va ser un dels fets polítics més im-
portants del segle XIX. Un esdeveniment revolucionari que en el seu moment va 

provocar una enorme commoció social i política a nivell internacional i que durant 
dècades va ser un referent en la lluita del moviment obrer, evocat, entre d’altres, com 
“el temps de les cireres”, la primavera mítica del roig de les ensenyes i de la sang. El seu 
ressò, en forma de substrat ideològic o de models d’activisme, arriba també fins als nos-
tres dies (l’exemple més conegut és la bandera vermella) i moltes de les seves propostes 

polítiques tornen a ocupar avui un espai en el debat públic (sostenibilitat ambiental i 
ecologisme, funció emancipatòria de l’art, abolició de la prostitució, separació treball-
riquesa...) malgrat que la immensa majoria de la població, fins i tot a França, ja no en 
conserva cap record.

La jornada El temps de les cireres pretén, doncs, contribuir modestament a la 
memòria i a la posada en valor d’aquesta revolució en una sola ciutat tan singular com 
rellevant per a la història d’Europa.

 de 9.00 a 9.30 h
presentació
UpEc, cccB, institut Français de Barcelona

 de 9.30 a 11.00 h
1a sessió
Una revolució ciutadana.
Repàs a les causes, els protagonistes i els fets de la Comuna a la 
llum del doble sentit del terme “ciutadana”: una revolució de 
la ciutadania sense partits ni estructures d’intermediació i una 
revolució vinculada a l’ànima d’una ciutat concreta. 
Ponents:
· Julián Vadillo, professor associat de la Univ. Carlos III de Madrid
· Mathilde Larrère, professora d’Història del s. XIX i membre 
del Consell d’història de la ciutat de París
Modera: Carles Martí (vicepresident UPEC)

 d’11.00 a 11.30 h
pausa

 d’11.30 a 14.00 h
2a sessió
la comuna de parís en la història de l’esquerra.
L’anarcocomunisme, la fi de la Primera Internacional i la 
creació dels partits socialistes, l’auge del marxisme entre 
el moviment obrer, la pràctica dels consells com a forma 
democràtica alternativa al parlament, l’imaginari de Maig 68... 
són algunes de les empremtes que la Comuna ha deixat en 
l’esdevenir de l’esquerra i que la sessió pot subratllar i perfilar. 
Ponents:
· Andreu Mayayo, catedràtic d’Història Contemporània de 
la UB
· Kristin Ross, professora de Literatura Comparada de la NYU 
i autora del llibre Lujo comunal. El imaginario político de la 
Comuna de París
· Miquel Salas, del consell editorial de la revista Sin Permiso 
Modera: Rosa Sans (directora Fundació Cipriano García – 
CC OO)

 de 16.00 a 18.30 h
3a sessió
l’impacte de la comuna a catalunya i Espanya.
Els federalistes autoanomenats intransigents van impulsar, al 
cap de poques setmanes de proclamar-se la primera República 
a principis del 1873, aixecaments cantonals a més de 20 ciutats 
espanyoles, entre ells el de Cartagena, que va durar sis mesos, 
seguint de molt a prop el model de la Comuna de París. Sessió 
per ancorar la memòria de la Comuna a la història de Catalunya 
i Espanya i analitzar la contraposició entre Comuna i República. 
Ponents: 
· Teresa Abelló, professora d’Història de la UB. La Comuna i 
el Sexenni Revolucionari.
· Xavier Domènech, historiador i professor de la UAB. 
L’actualitat de la Comuna de París.
· Àngel Duarte, catedràtic d’Història de la UdCo. La Comuna 
i el republicanisme: entre l’esperança i la por.
· Albert García-Balañá, professor d’Història de la UPF. El 
moviment obrer a Catalunya i la Comuna de París.
Modera: Núria Iceta (editora de L’Avenç)

programa

Dimecres 12 de maig de 2021
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (carrer Montalegre núm. 5)

Inscripcions i streaming a www.upec.cat


