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“L’aparell propagandístic d’extrema dreta 
penetra en la ciutadania per deshumanitzar 
L’ALTRE fins a justificar la seva desaparició 
per una neteja ètnica o política” – paraules de 
Dory Sontheimer, autora de Les set caixes, 
una de les ponents de la taula de debat.

El grup d’Arxiu i memòria del Casal Font d’en 
Fargues impulsa el Cicle Contra el Silenci a 
la tardor del 2022. Que té com a principal 
finalitat reflexionar sobre la història i les 
conseqüències dels feixismes de diferents 
èpoques per reconèixer i combatre els feixis-
mes de l’actualitat.

Partim del reconeixement a les persones que 
l’any 1985 van estrenar al mateix Casal 
l’adaptació teatral del diari d’Anne Frank  
Crònica d’una esperança. 
La creació del guió teatral va anar precedida 
d’una recerca històrica difícil d’imaginar en 
un casal de barri als anys vuitanta. L’autor va 
comptar amb la col·laboració de persones i 
organitzacions diverses de França, Bèlgica, 
Holanda, Alemanya Federal, Gran Bretanya, 
Israel... i va emprendre la tasca de consultar 
arxius, fer entrevistes, consultar bibliografia i 
documentació i parlar amb organitzacions i 
institucions.

Del 30 de setembre
al 25 d’octubre 



Inauguració

Divendres 30 de setembre a les 19 h

CONFERÈNCIA DE RAFAEL AGUILAR: 
Crònica d’una esperança, nova adaptació 
escènica o treball de camp?

Explicació de la concepció de l’obra teatral 
Crònica d’una esperança (adaptació teatral del 
Diari d’Anne Frank) l’any 1985. Recerca històrica 
duta a terme amb la implicació del Grup de teatre 
Coverol i persones del Casal. Conversa amb els 
membres del Grup de teatre Coverol, que van 
treballar i representar l’obra. Preu: Gratuït

Exposició
De divendres 30 de setembre fins el 31 d’octubre

Reportatge fotogràfic de l’obra original Crònica 
d’una esperança de l’any 1985 al Casal (material 
cedit per Rafael Aguilar). Panoràmica del nazisme 
durant el període que li va tocar viure a l’Anne 
Frank.
Reportatges fotogràfics cedits pel fotoperiodista 
especialitzat en extrema dreta Jordi Borràs:
Plus ultra. Un recull gràfic de l’altre actor del 
procés independentista català durant l’etapa 2009 - 
2014. L’ultrapatriotisme, la catalanofòbia, l’odi al 
migrant i la nostàlgia franquista van fer un còctel 
perillós per a la convivència que va gaudir, en gene-
ral, d’un silenci sepulcral per part de la majoria de la 
premsa espanyola.

Una mirada a l’extrema dreta més propera 
a la nostra realitat

Nazis Raus. On documenta com 250 neonazis 
alemanys es van manifestar sense cap mena d’im-
pediment a la ciutat alemanya de Jena contra “el 
feixisme d’esquerres” i “l’estrangerització d’Aleman-
ya” el dia que es conmemorava el 127è aniversari 
del naixement d’Adolf Hitler.
Presentació de l'exposició comissariada per Guillem 
Ruppman i l'editor de Pol·len Jordi Panyella. 
Preu: Gratuït

Cinefòrum 

Amb debat posterior a càrrec del grup FF Cinema. 

Pel·lícula basada en fets reals, sobre les experièn-
cies quotidianes abans i després de la II Guerra 
Mundial, d'un adolescent jueu de 14 anys de Buda-
pest que, l'any 1944, va ser separat de la seva famí-
lia i enviat als camps de concentració nazis d'Aus-
chwitz i Buchhenwald. 
Debut del director de fotografia Lajos Koltai, amb un 
guió de la novel·la del premi Nobel Imre Kertész i 
música d'Ennio Morricone.

Divendres 7 d’octubre a les 19 h. 

Sense destí - basat en la novel·la de 
Imre Kertész (Premi Nobel 2002)

Preu: 3€

Taula de debat
Passat i present dels feixismes a Europa 
i al món

Divendres 14 d’octubre a les 19 h. 

En aquesta taula de debat s’exposarà de la mà 
de diferents experts aspectes diversos en l’època 
i en el lloc, de règims feixistes. Als episodis 
històrics dictatorials del passat s’hi afegeix el 
creixent augment de l’extrema dreta actual, a 
casa nostra i en molts països del nostre entorn. 

· Dory Sontheimer - Autora del llibre Les set 
caixes (sobre l’Holocaust jueu).
· Xavier Díez - Historiador especialista en la 
repressió franquista.
· Nazanin Armanian - Politòloga d'origen iranià, 
exiliada a Espanya.
· Héctor Sánchez Margalef - Investigador del 
CIDOB i expert en discurs de l’extrema dreta 

 Preu: Gratuït

Sessions:
Dissabte 22 d’octubre a les 19 h
Diumenge 23 d’octubre a les 18 h
I sessió escolar.

Teatre
Diari d’Anne Frank

Producció i representació de l’adaptació teatral 
del Diari d’Anna Frank feta per Frances Goodrich, 
Albert Hackett i Pere Puértolas. Amb la participa-
ció d’actors i actrius del grup de teatre TdC i la 
Colla de Teatre Jove Carpe Diem i dels cantants 
de la Coral Font d’en Fargues.

Preu: Taquilla inversa


