
col·laboren:

EL DOCUMENTAL DEL MES
Dimecres 4 de maig a les 18 h

Activitat presencial a la s d’actes de 
l’Arxiu Nacional de Catalunya 

“LA FE I LLIBERTAT”
Croàcia (2021). Duració 71 min.

VO en Serbocroat, subtitulada en català 

Sinopsi. Què passa quan un amor prohibit floreix en un 
convent de clausura? Com s’encaixa una crisi d’identitat 
en una vida devota?
Un documental intimista que segueix la vida de dues dones 
que busquen l’equilibri entre la seva orientació sexual i la 
seva fe per lluitar per una relació que la societat croata i 
les comunitats religioses no accepten. Una història valenta 
sobre la recerca de la veritable identitat i la llibertat.
 La directora. Ivana Marinić Kragić és cofundadora 
i productora de Marinis Media (Croàcia) i membre de la 
Junta Directiva de l’Associació de Cineastes de Croàcia. 
Es va graduar a l’Acadèmia d’Art Dramàtic el 2012 a 
Zagreb, al Departament de Cinematografia.
Com a directora de fotografia, ha treballat en una dotzena 
de curtmetratges de ficció dirigits per Ivan Mokrović, Goran 
Ribarić, Luka Ćurčić i Filip Maloča. Com a productora, ha 
dut a terme els curtmetratges Under the Surface (2012), 
Journey (2012), The Little Raccoon (2013), Escape 
(2015), Zagreb Confidential - Imaginary Future (2016); i 
com a coproductora, el llargmetratge Love Cuts (2019) i 
la sèrie de televisió The Only Way Out (2020). La seva 
primera experiència professional la va obtenir treballant 
en projectes de llargmetratges: Volare (2019) dirigida per 
Gabriele Salvatores, la sèrie de televisió Kiss Me First 
(2018) produïda per Netflix, Constitució de la República de 
Croàcia (2016) dirigida per Rajko Grli, National Hero Ljiljan 
Vidić (2015) dirigida per Ivan-Gorana Viteza i Trampoline 
(2016) dirigida per Zrinka Matijević.
El guardonat documental Nun of Your Business és el seu 
primer llargmetratge com a directora de fotografia i el seu 
debut com a directora.
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M E M Ò R I A  H I S T Ò R I C A 
I  I D E N T I TAT  NAC I O NA L

La nació, com una comunitat definida culturalment és un dels 
valors més alts de la modernitat; té un caràcter quasi sagrat 
comparable només amb la religió; de fet aquest caràcter 
deriva en gran part de la religió. Podríem dir que la nació és el 
substitut secular de la religió o un dels seus aliats poderosos. 
En l’època moderna els sentiments comunitaris generats per 
la nació tenen un gran valor i són assíduament cercats com a 
base per a la lleialtat de grup. Com a valor simbòlic la nació és 
l’aposta de lluites ideològiques complexes en la qual participen 
grups diferents. El fet que l’estat és molt sovint el beneficiari 
d’aquestes lluites i vulgui monopolitzar el valor nació no és 
gens sorprenent donat el seu poder. Penso que cal veure les 
ideologies nacionals com un precipitat dialèctic del nou i del 
vell; i si bé és cert que projecten una imatge de continuïtat estan 
espitllerades per discontinuïtats. Tota versió essencialista de la 
nació oblida el fet que hi ha una re definició constant de la 
nació.. No hi ha “France éternelle” mal que li pesi no sols a 
la historiografia francesa romàntica sinó fins i tot al professor.
Sobre la continuïtat i discontinuïtat de la memòria col·lectiva, cal 
preguntar-se per que existeix aquesta pretensió de continuïtat. 
Un físic podria dir que l’explicació resideix d’alguna manera en 
la por irracional que tenen els pobles al buit històric. És cert 
que en els seus orígens i fonaments la identitat nacional és 
un intent de preservar els costums dels nostres avantpassats, 
però com ja he dit, la realitat és canviant. L’efecte de les 
ideologies nacionalistes (especialment les essencialistes) és 
projectar sempre la mateixa imatge de la nació, quan de fet el 
que hi ha són realitats canviants. La qual cosa no vol dir que no 
hi hagi continuïtats. 
En termes positius la identitat nacional posa èmfasi en la 
necessitat d’arrels, en la necessitat d’una tradició a la vida 
de qualsevol comunitat. És aquí on cal esmentar la famosa 
frase de Renan segons la qual la nació evoca en el ciutadà la 
“possessió en comú d’una rica herència de memòries” (Renan 
1992 : 54). A la vegada, però, diu Renan, cal haver oblidat 
certs aspectes del passat. En el cas de França és important 
no recordar les massacres dels occitans al segle XVI (a la 
St.Barthélémy de 1552) (Renan 1992: 41-42). Jo parteixo del 
supòsit que la memòria històrica és generalment el component 
central de la identitat nacional, si bé n’hi ha d’altres, com la 
llengua, que poden ésser igualment importats.

JOSEP R. LLOBERA
. Plecs d’història local, [en línia], 1996, Núm. 64, p. 999-1002, 
https://raco.cat/index.php/Plecs/article/view/281519 [Consulta: 

25-04-2022].

SORTIDA CULTURAL LA 
TOSCANA

Del 23 al 27 de maig de 2022

Finalment es podrà fer aquesta sortida després de d’aquests 

dos anys d’impàs.

La Toscana és una de les regions d’Itàlia. Situada al centre 

d’Itàlia, limita al nord-oest amb la Ligúria, al nord amb 

l’Emília-Romanya, a l’est amb les Marques i l’Úmbria, al sud 

amb el Laci. A l’oest els 320 km de costa són banyats pel 

Mar Ligúr i la Mar Tirrena. La Toscana també té les illes de 

l’arxipèlag Toscà, del que la principal és l’illa d’Elba. També 

un petit enclavament situat a l’interior de l’Emília-Romanya. 

Compta amb 23.000 km² de superfície i una població de 3,6 

milions d’habitants. La seva capital és Florència, ciutat més 

poblada de la regió (366.074 habitants) i l’enllaç econòmic, 

administratiu i cultural tant regional, com entre Roma i les 

poblades i riques regions del nord. Hi destaquen també 

les ciutats de Pisa, Siena, Lucca, Liorna, Volterra, San 

Gimignano i Vinci.

Fins al 1859 la Toscana va ser un estat independent. 

Nascuda de la República de Florència, va anar guanyant 

en extensió i importància fins a la instauració del Gran 

Ducat de Toscana el 1569.[17] El 1859 el Gran Ducat 

va ser annexionat al Regne de Sardenya-Piemont, que 

posteriorment es convertiria en el Regne d’Itàlia, que va 

precedir l’actual República Italiana.

ITINERARI
23/05 Sortida en avió cap a Florència 
24/05 Visita Accademia i Uffizi
25/05 Excursió tot el dia a Pisa i Lucca
26/05 Excursió a Siena San Giminiano i El Chianti
27/05 Matí lliure i tornada a Barcelona

CONFERÈNCIES

Dimecres, dia 11 de maig 
a les 18 h

“L’Arxiu Nacional de Catalunya: 
una institució amb projecció de futur” 

a càrrec de 

FRANCESC BALADA i BOSCH

 Llicenciat en Geografia i Història, especialitat Història 
General, per la UB i màster d’arxivística per la UAB, 

Director de l’Arxiu Nacional de Catalunya 

Dimecres, dia 18 de maig 
a les 18 h

“Els 250 anys de la Torre del Rellotge 
del Port de Barcelona”

a càrrec de

XAVIER AUROUX POBLADOR

Enginyer industrial, col·labora en Projecte Final de 
Màster a ESADE

Sala d’actes de l’Arxiu Nacional de Catalunya
 carrer Jaume I, 33 – 08195 Sant Cugat del Vallès
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