TEMPORADA 2018

NÉIXER A MANRESA
MEMÒRIA, ART, PEDAGOGIES.

Espai Memòries és un projecte per a la recuperació de
la memòria del segle XX a Manresa que reuneix
la recerca històrica, la creació artística i la participació
incorporant dinàmiques de mediació en un procés
col·laboratiu de documentació, reflexió i exposició.
Té la voluntat de generar un marc innovador
i interdisciplinari per a la producció cultural, amb el
qual es fomenta la implicació i el protagonisme de la
ciutadania en processos de recerca compartits i crítics.
El projecte d’aquesta temporada és coordinat des del
Grau en Mestre d’Educació Infantil-UManresa FUB

La història és un relat que es
construeix en temps present.
No hi ha una única història a
descobrir, sinó una multiplicitat
de relats a inventar
i de memòries a posar en diàleg
per afrontar un futur que és
col•lectiu. En tant que forma
part de la Xarxa d’Espais de
Memòria de Catalunya, el què
planteja l’Espai Memòries és
experimentar la recuperació
de la memòria com un procés
de producció de democràcia
pròpiament: repensar el passat
en termes col•lectius és una
invitació a posar el diàleg
com una eina de treball en el
present.
Espai Memòries es planteja com
un espai on es desenvolupin
processos integrals de recerca,
creació, difusió i conservació.
L’Espai Memòries és alhora:

PROJECTES

· Espai d’exposició, des d’on
es poden visualitzar els
processos de treball que hi
tenen lloc en temps real.
· Espai d’acció, on s’impulsen
iniciatives que tenen
per finalitat la difusió de
coneixements històrics i
artístics.
· Espai d’arxiu, com a lloc de
consulta dels registres
i documents que es generen
amb el mateix projecte en
qüestió.
· Espai de participació, on els
visitants són usuaris actius.

Ens proposem recuperar la
memòria dels naixements
a Manresa des d’una visió
transversal, treballant des de
perspectives com la històrica,
sanitària, antropològica, social
i cultural. Aquesta temporada
donem continuïtat a allò iniciat
l’any 2017 amb el Néixer a
Manresa 1930 – 1960. Fent un
salt cap al present i incorporant
nous elements, especialment
pel que fa a la didàctica i la
mediació en processos de
recerca compartida.
Així volem fer palès com
la memòria del néixer i la
memòria del donar a llum o
d’haver participat en algun
moment o altre en aquest
procés universal, són aspectes
fonamentals i al mateix temps
efímers i intangibles. Alhora
aquests moments i processos

són constituents de gran part
de la identitat social, cultural i
humana que ens caracteritza.
En aquesta nova temporada
2018 de Néixer a Manresa:
Memòria, art, pedagogies,
l’Espai Memòries es vol apropar
a les històries del néixer, les
seves vivències subjectives i
intersubjectives i, sobretot a les
seves i els seus protagonistes,
en tota la seva diversitat i amb
les seves maletes personals
intangibles. Elles i ells han
cantat, han ballat, han rigut i
plorat, han somiat i han patit,
han patit dol i han lluitat.

Exposició

Tallers de recerca,
documentació i memòria
A través dels tallers es recolliran
fragments de memòria oral,
d’escenaris de vivència, documents
gràfics i escrits, testimonis, dades,
etc. Parlarem del naixement, de
l’acollida del nadó en l’entorn de
la casa i del treball. Obrirem el
diàleg a la diversitat cultural i a
les maternitats diverses. Com a
resultat, podrem anar construint
una exposició que prendrà forma
a partir de les motivacions,
interessos i aportacions de les

· Espai de treball, on un conjunt
d’artistes, historiadors,
estudiants i agents de diferent
perfil desenvolupen processos
de recerca i de creació.

Acostament pedagògic
persones que participin en aquest
procés. Així l’activitat de recerca
construeix un espai participatiu, de
coneixements compartits, reflexiu,
crític... que afavoreixi la creativitat.
Canvis socials, entorns culturals,
les cançons del néixer, els jocs i els
contes... interpretacions diverses
de la família, l’acollida del nadó,
les maternitats... Aportacions que
anirem aplegant en un arxiu en
curs.

La proposta didàctica “L’experiència
del néixer” es conformarà com un
espai interactiu, on es disposaran
diverses de propostes d’activitats.
Amb el joc, l’experimentació
i la descoberta els infants es
desvetllaran centres d’interès per
acostar els infants al procés de la
maternitat i el néixer.

Néixer a Manresa.

Memòria, art, pedagogies.

Crèdits:

L’Espai Memòries, espai obert,
s’anirà configurant per mostrar les
diferents aportacions, formant-se
al llarg de les setmanes de treball.
Primer farem recull d’experiències
i documentació a l’espai visitable.
Després anirà prenent consistència
i forma el guió i l’exposició.

Espai Memòries és una iniciativa del
Museu Comarcal de Manresa i forma
part de la Xarxa d’Espais de Memòria
del Memorial Democràtic de la
Generalitat de Catalunya.

Els reculls de cançons, jocs, contes...
aconseguits durant el procés
de recerca s’incorporaran com a
àmbits d’arxiu, joc i participació en
aquesta presentació final.

Idea original: Mercè Argemí, Associació
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Fontdevila i Francesc Vilà.

Temporada 2018: Comissariat: Gabriel
Lemkow. Coordinació i producció:
Ajuntament de Manresa, Museu
Comarcal de Manresa. Imatge gràfica:
Maiol Baraut. Experiència didàctica i
Exposició: Gabriel Lemkow. Muntatge i
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Amb la col·laboració d’Agnès Torras;
alumnes del Grup de treball en creació
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www.espaimemories.cat

