
                                                               

 

 

L’experiència del passat. La 

història i els seus espectres 

 
L’Ateneu Barcelonès i l’Institut Francès organitzen l’acte 
“L'experiència del passat. La història i els seus espectres”. 

L’objectiu és  analitzar els principals cataclismes que han 
marcat el segle XX i com els hem conceptualitzat. Un debat 

que abordarem de la mà del filòsof i professor de l’Institut 
Catholique de París, Raphael Zagury-Orly. L’acte, presentat 

per la filòsofa Dolors Valls, tindrà lloc divendres 25 de febrer, 
a les 18.30 h, a l’Ateneu. 

 
 

En aquest acte, examinarem la qüestió de la nostra relació amb la 

història i com hem abordat fins avui els fets històrics catastròfics i 
traumàtics del segle XX. La Primera i Segona Guerra Mundial, el 

Gulag, l'Holocaust, el Genocidi de Cambodja, la Revolució Cultural 

Maoista, així com les guerres, els passats colonials i altres 
esdeveniments de la història.  

 
Reflexionarem si encara ara estem sotmesos a sucumbir a les 

espectralitats, les venjances i les repercussions, d'una aplicació 
sistemàtica, precipitada i complaent d'una història determinada, fins i 

tot predeterminada. Aprofundirem si cal forjar un altre pensament 
capaç d'apropar-se a tots aquests esdeveniments. 

 
Abordarem aquests esdeveniments d’una forma diferent per tal de 

veure si podem conciliar-nos amb el sentit de la història. I debatrem 
si cal considerar-los com a marcadors d’una cesura singular i 

incicatritzable de la nostra història. 
 

Una reflexió que tindrà en compte l'abast del que està passant amb la 

nostra contemporaneïtat politicosocial en tota la seva singularitat. 
Ens referirem a pensadors com Derrida, Lévinas, Walter Benjamin, 

Lyotard, Rosenzweig o Anders que ja s’han enfrontat a aquesta 
qüestió des d'una idea de justícia irreductible a la perpetuació de 

l’incessant sentit de la història. 
 

 
 

 



                                                               

 

 

 

 

Raphael Zagury-Orly  
(Haïfa, Israel, 1967)  

 
Actualment és professor de filosofia a l'Institut 

Catholique de Paris, Director de programa al 
Collège International de Philosophie a Paris i 

Membre associat al Centre de Recherche sur les 
Arts et le Langage (CRAL CNRS/EHESS). Pensador 

jueu, ha traduït a l'hebreu diverses obres de Derrida, Deleuze, 
Bataille, Lyotard, Anders o Didi-Huberman, entre d'altres.  

 
El seu darrer llibre és L’adversaire privilegié (Éditions Galilée, 2021), 

una relectura del pensament de Heidegger. 
 

Autor centrat en la divulgació filosòfica, és juntament amb Charlotte 

Casiraghi, Robert Maggiori i Joseph Cohen, un dels fundadors dels 
Rencontres Philosophiques de Mònaco. També és comissari de la Nuit 

de la Philosophie à Tel Aviv et Timisoara (Rumania) i fundador i 
coordinador del Colloque des Intellectuels Juifs de Langue Française 

de la Foundation du Judaïsme Français.  
 

El 2017 va ser nomenat Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres. 
 

Tema: L'experiència del passat. La història i els seus espectres  

Dia: Divendres 25 de febrer  
Hora: 18.30 h  

Lloc: Sala d’actes Oriol Bohigas de l’Ateneu Barcelonès  
(Carrer de la Canuda, 6 · Barcelona) 

Idioma: Acte en francès. Disponible traducció simultània 
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