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La llibertat sexual, el rebuig de l’autoritat, l’emergència del feminisme i, 

en general, els canvis d’estil de vida dels anys 60 són alguns dels fenò-

mens culturals que van marcar profundament les societats occidentals. 

Avui, l’auge neoconservador que viu l’occident en l’àmbit de la política 

i l’economia, i que té la seva traducció en un discurs racista i xenòfob, 

planteja l’interrogant de si ens trobem davant d’un procés de contrare-

forma cultural. És només política la crisi que viu l’esquerra? 

Dimecres, 1 de juny, a les 18.30 h

El rEtorn dE lEs idEntitats culturals,  
ètniquEs i rEligiosEs, a la política 

Michael Kazin, professor d’història a la Universitat de Georgetown, 

coeditor de la revista Dissent.

Javier de lucas, filòsof polític, director del Colegio de España a París.

Modera: Marina garcés, professora de filosofia de la Universitat  

de Saragossa.

occidEnt i Europa dE l’Est:  
convErgènciEs i difErènciEs
José María ridao, escriptor, membre del Consell Editorial del diari El País.

slawomir sierakowski, editor de la revista polonesa Krytika Polityczna 

(La crítica política), així com de l’editorial del mateix nom.

Modera: ivan Krastev, director del Center for Liberal Strategies, Sofia.

Dijous, 2 de juny, a les 19 h

l’EsquErra: una crisi no noMés política

Mark lilla, professor d’humanitats a la Universitat de Columbia.

donald sassoon, professor d’història europea comparada a Queen 

Mary, Universitat de Londres.

Modera: Josep Maria Martí font, cap d’Opinió de l’edició  

catalana de El País.
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