
   

 
 

                               
 
                       

   dossier informatiu  

 

Intel·lectuals i compromisos a l’època contemporània  
Cent anys després de la Revolució d’Octubre 

 

Col·loqui Internacional Walter Benjamin 

del 28 al 30 de setembre i 8 d’octubre de 2017 

 

 El pròxim dijous, 28 de setembre, a les 18:00h, s’inaugurarà a la Facultat de 

Lletres de la Universitat de Girona el Col·loqui Internacional Walter Benjamin. 

El col·loqui, que organitzen la Càtedra Walter Benjamin, Memòria i Exili de la 

Universitat de Girona (CWB) i el Museu Memorial de l’Exili (MUME), té com a 

eix temàtic els compromisos i les actituds dels inte·lectuals en l’època 

contemporània. 

El col·loqui compta amb la co-organització de l’Institut Català Internacional per 

la Pau (ICIP), el Memorial Democràtic, l’Observatori Europeu de Memòries de la 

Fundació Solidaritat de la Universitat de Barcelona (EUROM). 

En l’organització hi col·labora també l’Ajuntament de Portbou,  l’Associació 

Passatges de Cultura Contemporània, el programa europeu MEFRO (Memòries 

Europees de les Fronteres) vinculat a la Universitat de Perpinyà, el col·lectiu 

Guerrilla Comunicacional, Radio 3 i la Nau Côclea. Així mateix, el col·loqui té el 

suport de la Diputació de Girona. 

 El dijous, 28 de setembre, i el divendres, 29 de setembre, el col·loqui tindrà lloc 

a la Sala de Graus de la Facultat de Lletres de la UdG. En el marc del col·loqui, 

el 29 de setembre, a les 19:30h, es farà l’acte de lliurament de la III Edició del 

Premi Internacional Walter Benjamin (“Reconeixement a un treball assagístic 

inèdit”) 

 El dissabte, 30 de setembre, les ponències del col·loqui continuaran a Portbou 

(Centre Cívic Ca l’Herrero), on també es portarà a terme, durant la tarda, una 

visita guiada al Memorial Passatges de Dani Karavan i una sessió dedicada a 

cinema, memòria i compromís que comptarà amb la realització oberta al públic 

del programa “El séptimo vicio” de Radio 3 i la projecció de la pel·lícula "Equí y 

n'otru tiempu", amb la presència del seu director Ramón Lluís Bande. 



 

 

Hi haurà un bus a disposició dels participants i assistents al col·loqui per al 

desplaçament de Girona a Portbou el dia 30 de setembre que sortirà a les 

8:30h. Les places són limitades.  

 El diumenge, 8 d’octubre, a partir de les 8h, es farà la ruta a peu de Banyuls a 

Portbou en homenatge a Walter Benjamin i a totes les persones que fugien del 

nazisme durant la II Guerra Mundial. De la mà del Centre de Creació 

Contemporània Nau Côclea,  el col·lectiu “Nicomedes Mendes”, durant el 

trajecte,  realitzarà la intervenció poètica i artística “Emboscada”. 

Sortida en bus des de Portbou. Cal apuntar-se abans del 30 de setembre a 

l’Oficina de Turisme de Portbou (0034) 972 125 161. 

 

Informacions pràctiques per a participar als actes del Col·loqui Internacional 

Walter Benjamin: 

 

Assistència gratuïta al Col·loqui Internacional Walter Benjamin 

Inscripció fins al 24 de setembre de 2017 

info@museuexili.cat 

+34 972556 533 

 

Les seus del col·loqui seran: 

Girona: Sala de Graus, Facultat de Lletres (Barri Vell), Universitat de Girona 

Portbou: Centre Cívic Ca l’Herrero 

 

 

Les llengües del col·loqui seran les originals dels ponents i hi haurà traducció 

simultània del francès al català,  i del català i el castellà al francès. 

 

Per fer la ruta a peu  del 8 d’octubre, que comença a les 8 del matí des de Portbou, cal 

inscriure’s prèviament per telèfon al 972125161. L’autobús que duu la gent de Portbou 

a Banyuls on comença el camí té un preu de 5€. Cal anar ben calçat i tenir una 

preparació física suficient. La ruta dura unes tres hores de pujada (700 m de desnivell) 

i dues de baixada. 

 

Accediu al programa complet del col·loqui a: Col·loqui WB 2017 

 

Més informació general: 972 556533  www.museuexili.cat info@museuexili.cat,  i Càtedra 

Walter Benjamin  cwb@udg.edu 
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DOSSIER INFORMATIU 

 

1. Col·loqui Internacional Walter Benjamin, 2017  

Intel·lectuals i compromisos en l’època contemporània. Cent anys després de la 

Revolució d’Octubre.  

Des de 2009, el Museu Memorial de l’Exili de la Jonquera (MUME) ha participat en 

l’organització del Col·loqui Internacional Walter Benjamin que se celebra en record del filòsof 

berlinès que va morir a Portbou el 26 de setembre de 1940. Des de la creació de la Càtedra 

Walter Benjamin, Memòria i Exili el novembre de 2012, integrada per la Universitat de 

Girona i el Consorci del MUME, la celebració del col·loqui ha anat adquirint més rellevància 

pública. La Càtedra té com a objectiu visualitzar la presència, en el territori gironí, de Walter 

Benjamin, tant en el sentit d'aconseguir una més gran projecció acadèmica cap a l'exterior, 

com en el sentit d'una transferència del coneixement de l'obra de Benjamin en el conjunt de 

la societat de les comarques gironines i de Catalunya en general.  

La voluntat de la Càtedra Walter Benjamin, a més de difondre la memòria del llegat 

benjaminià, és connectar el record d’aquest gran pensador i, alhora, símbol universal de les 

persones perseguides per les seves idees, el seu origen ètnic i la seva identitat religiosa, 

amb la recuperació de la memòria democràtica en general i la implementació de polítiques 

públiques de memòria al nostre país. És a dir, l’objectiu principal és que l’obra de Walter 

Benjamin esdevingui una eina útil per estimular la reflexió sobre problemes del mateix 

present relacionats amb els passats traumàtics, les herències de les violències polítiques i la 

seva gestió, així com la possible generació de polítiques de pau. 

A partir del pretext que aquest any 2017 es compleix el centenari de l’anomenada Revolució 

d’Octubre, la Càtedra Walter Benjamin de la Universitat de Girona i el Museu Memorial de 

l’Exili proposen un col·loqui que té per objecte d’anàlisi i discusió els “Intel·lectuals i els 

compromisos en l’època contemporània”.  

Efectivament, la revolució soviètica  i, sobretot, el posicionament a favor o en contra del nou 

sistema polític que es va imposar a l’antiga Rússia Tsarista van ocupar, en els anys vint i 

trenta de la centúria passada,  la centralitat en el debat de les idees i el compromís polític. 

Amb un esdeveniment de tal transcendència, en aquelles dècades es reforçava la 

rellevància del que significava comprometre’s o prendre partit públicament. El mateix Walter 

Benjamin, com molts altres homes i dones de la seva generació,  va quedar enlluernat per 

l’amplitud de les seqüeles dels successos de l’Octubre de 1917. Elogis, crítiques i reaccions 

a aquella  revolució i a les seves conseqüències / influències van configurar un autèntic 

camp de batalla de les idees. Aquest escenari va contribuir a realçar el paper públic d’una 

intel·lectualitat sacsejada per un món en convulsió des de l’esclat de la Gran Guerra el 1914. 

El filòsof, l’artista, l’escriptor, el científic eren escoltats o rebutjats en relació a la seva actitud 

política o ètica en unes societats modernes que es caracteritzaven pel gran 

desenvolupament dels mitjans de comunicació.  

En aquest sentit no foren pocs els homes –i també les dones- que es van posicionar d’una 

manera explícita en l’arena pública. La transcendència d’aquests compromisos no restava 

en l’esfera reclosa de l’acadèmia, sinó que tenia un autèntic pes social o fins i tot podia influir 

directament en l’agenda política. Comunisme, nazisme, feixisme, antifeixisme, 



 

 

anticolonialisme, lluites per la democràcia i la llibertat, pacifisme... van esdevenir almenys 

fins als anys 60 del segle XX l’eix de grans pugnes, tant situades en el terreny bèl·lic com en 

l’àmbit intel·lectual. Es podria dir que es va tractar de l’època daurada de la figura 

arquetípica de “l’intel·lectual compromès”. 

L’obertura i la irrupció de nous discursos intel·lectuals i polítics a la fi dels anys seixanta del 

segle XX, el descrèdit del socialisme real que es va acabar de confirmar a partir de 1989 i el 

triomf d’un liberalisme que encarnava la suposada fi de la història arraconava el paper de 

l’intel·lectual “engagé” clàssic. No obstant això, els desequilibris latents i evidents produïts 

arreu per l’expansió del model neoliberal van obrir noves perspectives de pensament i 

d’acció política que van esdevenir un punt de no retorn com per exemple la irrupció dels 

feminisme(s)i les diverses perspectives de gènere, les mirades postcolonials, el compromís 

en la resolució de conflictes i les lluites en favor de la restitució de la pau, la memòria 

democràtica  i la defensa i el respecte dels drets humans... 

En aquesta edició del Col·loqui Internacional Walter Benjamin, davant de la magnitud de la 

temàtica proposada, s’atendran de manera limitada algunes d’aquestes qüestions amb la 

voluntat de donar a conèixer les transformacions de la figura de l’intel·lectual a la llum, 

primer, de l’impacte de les grans convulsions de tota índole (revolució soviètica, 

totalitarismes, guerres mundials, genocidis, descolonització...) que afectaren bona part del 

segle XX per arribar, segonament,  a la complexitat inherent d’un món globalitzat que osci·la 

entre el caos econòmic i ecològic i els intents per construir nous escenaris a partir de 

l’aprofundiment de la qualitat democràtica i el reconeixement de les llibertats individuals i 

col·lectives.    

Com en les anteriors edicions, seguint l’estela de l’obra de Walter Benjamin, el col·loqui 

tindrà un manifest esperit interdisciplinari que comportarà que la relació entre els 

intel·lectuals i els seus compromisos siguin tractats conseqüentment des d’una perspectiva 

àmplia en què hi participaran filòsofs, historiadors, politòlegs i crítics culturals. 

En el col·loqui hi participen, entre altres, l’historiador Enzo Traverso (Catedràtic d’Història 

Contemporània a la Cornell University, Nova York) que oferirà, en la conferència inaugural  

del dijous 28 de setembre, una perspectiva crítica de la relació entre intel·lectuals i revolució. 

El divendres, 29 de setembre, continuarà el col·loqui amb un elenc divers de ponents, el 

qual es dividirà en dues sessions. A la sessió del matí, centrada en l’àmbit històric 

internacional,  hi participaran la filòsofa Amelia Valcárcel (catedràtica de Filosofia Moral i 

Política a la Universidad de Oviedo), amb una ponència centrada en una reflexió sobre el 

sentit històric i la seva petinença per entendre el present,  el filòsof Emmanuel Faye 

(Catedràtic de Filosofia Moderna i Contemporània a la Université de Rouen) que parlarà 

sobre Heiddeger i Arendt, revolució conservadora i postmodernitat, i el Catedràtic  d’Estudis 

Americans, François Cusset (Université de Paris Ouest-Nanterre)  que afrontarà la 

transformació de la figura de l’intel·lectual “engagé” des de la fi de la Segona Guerra Mundial 

fins a l’actualitat. A la sessió de la tarda, centrada en l’escena històrica catalana i espanyola, 

l’historiador Ferran Gallego (professor d’Història contemporània a la Universitat Autònoma 

de Barcelona) tractarà la qüestió dels intel·lectuals espanyols i la seva relació amb el 

feixisme. Olga Glondys (investigadora postdoctoral al Departament de Filologia Espanyola 

de la Universitat Autònoma de Barcelona) abordarà les connexions entre la Guerra Freda i la 

intel·lectualitat, posant especial èmfasi en l’exili republicà. La darrera conferència, importida 

per Mari Paz Balibrea (professora de Literatura Espanyola i Estudis Culturals al Birkbeck 



 

 

College, Londres),  tindrà com a protagonista el pensament polític de Manuel Vázquez 

Montalbán. El dissabte, 30 de setembre, les conferències prosseguiran a Portbou i se 

centraran en l’escena més contemporània. Elena Hernández Sandoica (Càtedràtica 

d’Història contemporània, Universitat Complutense de Madrid) parlarà sobre les dones i la 

seva irrupció a l’espai públic, Rafael Grasa (Professor de Relacions Internacionals de la 

Universitat Autònoma de Barcelona) tractarà el tema dels moviments contra la guerra i a 

favor de la pau. Com a conferència de cloenda es comptarà amb el jove filòsof Cesar 

Rendueles (professor del Departament de Teoria Sociològica de la Universidad 

Complutense de Madrid) que tancarà amb una ponència sobre què significa avui el 

compromís entre la intel·lectualitat.  

En la jornada del 29 de setembre també es presentarà el llibre Lineas de fuga. Hacia otra 

historiografia del exilio cultural republicano español, editat per Mari Paz Balibrea. 

 

2. Activitats en el marc del Col·loqui Internacional Walter Benjamin 

 

2.1. III Edició del Premi Internacional Memorial Walter Benjamin (Girona) 

El 29 de setembre, a les 19:30h, a la mateixa Sala de Graus de la Facultat de Lletres, es 

farà l’acte de lliurament de la III Edició del Premi Internacional Walter Benjamin 

(“Reconeixement a un treball assagístic inèdit”) 

L’any 2011 el Consorci del Museu Memorial de l’Exili (MUME) va convocar per primera 

vegada el Premi Internacional Memorial Walter Benjamin. Enguany se celebra la III Edició 

d’aquest premi que compta amb el patrocini de la Diputació de Girona i la col·laboració de la 

Càtedra Walter Benjamin, Memòria i Exili de la Universitat de Girona. 

El premi parteix del caràcter transversal de l’obra de l’autor judeoalemany. En concret, la 

convocatòria té, fonamentalment, el propòsit de donar suport a la tasca teòrica que 

desenvolupen professionals vinculats amb els estudis sobre art, fotografia, arquitectura, 

urbanisme, cinema, filosofia, història, literatura, sociologia... En tots els casos, es consideren 

prioritaris els projectes que tenen presents qüestions relacionades amb la història i la 

memòria del segle XX.  

La dotació del premi en aquesta modalitat és de 4.500 euros. Els membres del jurat són 

Francesc Abad (artista visual), Xavier Antich (Universitat de Girona), Jordi Llovet (Universitat 

de Barcelona), Pilar Parcerisas (comissària d’exposicions, crítica d’art i membre del 

CONCA), Àngel Quintana (Universitat de Girona), Erdmut Wizisla (Arxiu Walter Benjamin, 

Berlin), Jörg Zimmer (Universitat de Girona) 

Consulteu les bases de la convocatòria del premi al web del MUME. 

 

2.2 Diàleg obert: cinema, memòria i compromís (Portbou) 

La tarda del 30 de setembre, a Portbou, tindrà lloc una sessió que tindrà com a protagonista 

el cinema , la memòria i el compromís. 

http://www.museuexili.cat/index.php?view=details&id=273%3A3o-ed-premi-internacional-memorial-walter-benjamin-2016-2017-reconeixement-a-un-treball-assagistic&option=com_eventlist&Itemid=192&lang=ca


 

 

Prèviament, a les 17h, s’oferirà als participants del col·loqui una visita al Memorial 

Passatges i al cementiri de Portbou amb el guiatge de Pilar Parcerisas (Associació 

Passatges de Cultura Contemporània). 

Posteriorment, a les 18h, al Centre Cívic Ca l’Herrero es realitzarà en directe i obert al públic 

el programa radiofònic sobre cinema i cultura “El séptimo vicio” de Radio 3, conduït pel 

reconegut crític de cinema  Javier Tolentino i comptarà, entre altres,  amb la presència i 

participació del cineasta asturià Ramón Lluís Bande.  

Després de la realització del programa, es projectarà la pel·lícula "Equí y n'otru tiempu" 

(2014), del cineasta Ramón Lluís Bande. Aquesta pel·licula tracta un tema cabdal de la 

memòria recent a l’Estat espanyol. Entre els mesos d’octubre de 1937 i novembre de 1952 

centenars de militants republicans es van amagar a les muntanyes asturianes per salvar la 

vida i resistir contra el franquisme. La pel·lícula proposa un recorregut per aquells paratges i 

esdevé un monument cinematogràfic en record d’aquells resistents.  

Ramon Lluis Bande és un director de cinema amb una llarga filmografia de no ficció molt 

centrada en temàtiques relacionades en la recuperació de la memòria democràtica. És 

també músic i escriptor, i ha escrit diversos llibres en llengua asturiana.  

 

2.3 Ruta a peu de Banyuls a Portbou, diumenge 8 d’octubre  a les 8h 

El dia 8 d’octubre, a partir de les 8h, es farà la ja tradicional ruta a peu de Banyuls a 

Portbou en homenatge a les persones que fugien del nazisme durant la Segona Guerra 

Mundial. En aquesta activitat es compta amb la col·laboració del  Centre de Creació 

Contemporània Nau Côclea. 

El col·lectiu Nicomedes Mendes, que portarà a terme la intervenció artística 

“Emboscada” és el convidat pel Centre de Creació Contemporània Nau Côclea a la 

Ruta Walter Benjamin dins els actes del Col·loqui Internacional Walter Benjamin 2017 

que organitzen el Museu Memorial de l’Exili de La Jonquera i la Càtedra Walter 

Benjamin de la UdG. 

Des de fa set anys, la Nau Côclea inclou la Ruta Benjamin en la seva proposta El Viatge de 

les Arts, un programa singular de recorreguts amb l’acompanyament de creadors i artistes 

que aporten una nova mirada al patrimoni natural cultural i artístic del territori. 

El recorregut serà acompanyat i guiat per Clara Garí que ha treballat amb l’artista com a 

responsable curatorial del programa El Viatge de les Arts i del projecte d’enguany. El camí 

que es proposa posa l’accent sobre els terribles fets d’aquells darrers dies del setembre de 

1940, però també vol anar més enllà dels esdeveniments històrics i donar a conèixer el 

pensador, el creador, l’escriptor i el gran intuïtiu que va ser Walter Benjamin. 

 

 
 


