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«Ausencias y teoría social. Reconociendo memorias y 

vínculos sociales a partir de las ausencias presentes» 

Conversatori amb Javier Romano Silva 

Data: 1/10/2015 – Horari: 18:00-20:00 h 

Organitzen: ERAPI - Laboratori Cooperatiu de Socioantropologia i Grup 
de treball en «Socioantropologia dels mons contemporanis», de l’Institut 

Català d'Antropologia (ICA).   

Lloc: Grup ECOS, c/ Casp, núm. 43, 08010 Barcelona. 

 

[CAT] L'objecte d’aquest conversatori és dialogar amb Javier Romano 

sobre els significats i els espais que les mobilitats, les alteritats i les 

absències socials presenten i ocupen en les perspectives teòriques i en els 

propis moviments i actors socialment involucrats. La trobada vol assumir 

el repte de coproduir coneixements i articulacions disciplinàries capaços de 

dirigir les mirades cap a les absències i els absents.  

En un sentit ampli, les absències tenen com a causalitat en el seu 

esdevenir diversos processos com poden ser aquells que fan referència a 

les migracions, els exilis, els èxodes o les persecucions polítiques i/o 

religioses, tan propis del nostre temps. Fins i tot, i assumint l’afirmació de 

l’assagista John Berger sobre el segle XX: "El nostre és el segle del viatge 

forçat. Es podria anar encara més lluny i dir que el nostre és el segle de 

les desaparicions. El segle en què milers de persones han vist a altres 

persones molt properes desaparèixer a l'horitzó, sense poder evitar-ho." 

(Berger, 2013). 

 

 

[CAS] El interés general del conversatorio es dialogar con Javier Romano 

acerca de los significados y espacios que las movilidades, alteridades y 

ausencias sociales tienen y ocupan en las perspectivas teóricas y en los 

propios movimientos y actores socialmente involucrados. El encuentro 

quiere asumir el desafío de coproducir conocimientos y articulaciones 

disciplinarias capaces de dirigir las miradas hacia las ausencias y los 

ausentes. 
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En un sentido amplio, las ausencias tienen como causalidad en su devenir 

diversos procesos como pueden ser aquellos que hacen referencia a las 

migraciones, los exilios, los éxodos o las persecuciones políticas y/o 

religiosas, tan propio de nuestro tiempo. Incluso, y asumiendo la 

afirmación del ensayista John Berger acerca del siglo XX: “El nuestro es el 

siglo del viaje forzado. Se podría ir aún más lejos y decir que el nuestro es 

el siglo de las desapariciones. El siglo en el que miles de personas han 

visto a otras personas muy próximas desaparecer en el horizonte, sin 

poder evitarlo.” (Berger, 2013). 

 

 

Javier Romano Silva, sociòleg i candidat a doctor en Psicologia Social 

per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). És professor assistent a 

l’Institut de Psicologia Social de la Facultat de Psicologia de la Universitat 

de la República (Uruguai) i integrant del Sistema Nacional d’Investigadors 

(SNI-ANII) de l’Uruguai. Així mateix és membre del comitè editorial de la 

revista Psicología, Conocimiento y Sociedad. 

 

Més informació: 

ERAPI – Laboratori Cooperatiu de Socioantropologia 

grupo.erapi@gmail.com 

http://www.erapi.net/ 

 

Institut Català d'Antropologia (ICA) 

Tel 93  171 37 70 

secretaria@antropologia.cat 

 

Entrada lliure i gratuïta.   

Col·labora:  
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