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Necessitem noves paraules per descriure el món? Encara ens serveixen els conceptes tradicionals de la política per entendre les
condicions en què vivim i actuem? Són útils per explicar la multiplicitat de forces, problemes i somnis que conformen la vida
col·lectiva? L’erosió de les formes tradicionals de fer política i el
descrèdit de les institucions; els canvis d’escala, velocitat i perspectiva d’un món globalitzat; les noves relacions entre identitat,
poder, Estat i mercat, o la profunditat de les transformacions tecnològiques han ampliat i, en alguns casos, forçat els límits i les possibilitats d’aquestes categories. «Igualtat», «llibertat», «sobirania»,
«ciutadania», «Estat»: cal repensar i revisar les paraules de la política a la llum d’aquestes noves circumstàncies per tal d’ampliar
les possibilitats d’actuar, comprendre i canviar les condicions de
la nostra vida en comú. Prendre la paraula, renovar-ne el sentit, és
també una manera de reconquerir el món.

Dilluns 16 de febrer, a les 19.00 h

CAPITALISME I BENESTAR
Bo Stråth, catedràtic emèrit d’Història nòrdica, europea i mundial
a la Universitat d’Hèlsinki.
Presenta: David Casassas, professor de Teoria social
a la Universitat de Barcelona.

Dilluns 23 de febrer, a les 19.00 h

RIQUESA I CRÍTICA
Luc Boltanski, sociòleg, professor a l’École d’Hautes Études en
Sciences Sociales de París i autor de De la crítica: compendio de
sociología de la emancipación (Akal, 2014).
Presenta: Xavier Antich, professor d’Història de les idees estètiques
a la Universitat de Girona.

Dilluns 26 de gener, a les 19.00 h

LLIBERTAT
Axel Honneth, filòsof i sociòleg, director de l’Institut für
Sozialforschung de la Universitat de Frankfurt. Recentment ha
publicat El derecho de la libertad. Esbozo de una eticidad
democrática (Katz / Clave Intelectual, 2014).
Presenta: Vicenç Villatoro, director del CCCB.

Dilluns 2 de febrer, a les 19.00 h

JUSTÍCIA I IGUALTAT
Saskia Sassen, catedràtica de Sociologia a la Universitat de
Columbia, de Nova York. El seu últim llibre és Expulsiones. Brutalidad
y complejidad en la economía global (Katz, 2015).
Presenta: Jaume V. Aroca, periodista.

Dilluns 9 de febrer, a les 19.00 h

INDIVIDU I COMUNITAT
Estrena del documental «La societat del cansament. Byung-Chul
Han a Seül i Berlín» (61’, 2015), d’Isabella Gresser, seguit d’una taula
rodona amb Fina Birulés, professora de Filosofia a la Universitat de
Barcelona; Albert Lladó, periodista cultural; Manel Ollé, professor
d’Història i cultura xinesa contemporània a la Universitat Pompeu
Fabra, i Isabella Gresser, artista visual.
Presenta: Emili Manzano, periodista.

Dilluns 2 de març, a les 19.00 h

SOBIRANIA I ESTAT
Montserrat Guibernau, catedràtica de Ciència política a la Universitat
Queen Mary de Londres. Autora de Belonging: Solidarity and Division
in Modern Societies (Polity, 2013) i Per un catalanisme cosmopolita
(Angle, 2009).
Presenta: Ferran Requejo, catedràtic de Ciència política a la
Universitat Pompeu Fabra.

Dilluns 9 de març, a les 19.00 h

PROGRÉS I MODERNITAT
Peter Wagner, professor d’investigació ICREA en Ciències socials a
la Universitat de Barcelona, autor de Modernity: Understanding the
Present (Polity, 2012).
Presenta: Daniel Gamper, professor de Filosofia a la Universitat
Autònoma de Barcelona.

Dilluns 16 de març, a les 19.00 h

CIUTADANIA
Seyla Benhabib, catedràtica de Ciència política i Filosofia a la
Universitat de Yale i autora de Dignity in Adversity: Human Rights in
Troubled Times (Polity, 2011).
Presenta: Judit Carrera, cap del Centre de Documentació
i Debat del CCCB.

