


La cultura és poder, ja sigui 
d’emancipació o de submissió. I tot i que 
no és cap garantia contra la barbàrie, 
sense cultura estem molt més indefensos: 
és un instrument que ens dóna més 
recursos per viure l’experiència de la vida, 
l’experiència que ens constitueix. En 
aquest sentit, la formació estrictament 
tècnica i pràctica és insuficient. Tot i això, 
les humanitats estan sent relegades als 
currículums escolars quan són un punt de 
vista fonamental per contemplar les 
acceleracions del món sense deixar-se la 
pell en els ritmes infernals.

Aquesta conferència constituteix la 
cloenda del curs 2014-2015 del Màster 
en Disseny i producció d’espais, 
organitzat per l'UPC School i el Centre de 
Cultura Contemporània de Barcelona.
Presentació a càrrec de Carme Rodríguez.

Informació
Institut d'Humanitats
Montalegre, 5,
08001 Barcelona
De dilluns a divendres, 
de 10 a 14 h.
Tel.: 93 412 21 74
Fax: 93 301 42 54
cursos@cccb.org
www.cccb.org/
instituthumanitats
    InstitutHumanitatsBarcelona
    @ihbcn

Periodista, filòsof i escriptor, col·labora-
dor habitual del diari El País i de la 
Cadena Ser i director de diverses col·lec-
cions d’assaig. Ha estat director del 
Centre de Cultura Contemporània de 
Barcelona (CCCB) entre els anys 1989 i el 
2011, president de l’Institut de la Recher-
che et de l’Innovation (IRI) de París des 
de 2009, director de l’Institut d’Humani-
tats (1986-1989), col·laborador de La 
Vanguardia (1980-1996), i professor de 
Filosofia contemporània a la Universitat 
Autònoma de Barcelona (1975-1990). Ha 
publicat nombrosos llibres, entre els 
quals destaquen Apologia del present. 
Assaigs de fi de segle (Edicions 62, 
1989), Después de la pasión política 
(Taurus, 1999), Del tiempo condensado. 
Globalización, inmigración, terrorismo, 
cultura (Debolsillo, 2003), Contra la 
indiferencia. Apología de la Ilustración 
(Galaxia Gutenberg, 2010) i La izquierda 
necesaria (RBA Libros, 2012).

La sessió tindrà lloc al
Centre de Cultura
Contemporània de
Barcelona, Montalegre, 5,
a les 19:00 h.

Entrada lliure
Aforament limitat
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