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LA CULTURA DE LA CRISI

DEbAT AL CCCb / del 27 d’abril al 18 de maig de 2009

més enllà de la seva dimensió econòmica, la crisi actual està posant en qüestió molts dels 
valors que regeixen la nostra societat i ens obliga a replantejar alguns dels pilars del ma-
teix sistema capitalista. el culte als diners, el consum il·limitat, l’individualisme, l’impacte de 
l’emancipació de la dona, la difuminació de les fronteres entre l’esfera pública i la privada i, 
fins i tot, el bagatge emocional del capitalisme són alguns dels temes que s’abordaran en 
aquest debat del CCCb sobre la cultura de la crisi econòmica actual. 

després de la fallida del principi moral del «tot és possible», quins seran els referents 
culturals resultants d’aquesta crisi? més enllà dels aspectes conjunturals de la situació 
actual, com hem de repensar el sistema social, econòmic i polític perquè els emblemes de 
la cultura moderna, és a dir, la dignitat del ciutadà i la primacia de l’interès general, tornin 
a ser vigents?

totes les sessions tenen lloc al CCCb a les 19 h.  
Hi ha servei de traducció simultània al català / entrada gratuïta, places limitades. 
el CCCb es reserva el dret de modificar la programació per causes alienes a l’organització.
Centre de Cultura Contemporània de barcelona / montalegre, 5 - 08001 barcelona / 93 306 41 00 / www.cccb.org

Organitza:

av
an

ti
-a

va
nt

i

27 d’abril  
CApITALISmE gLobAL: gènERE, fAmíLIA I novES ESTRUCTURES SoCIALS

«la merCantilitzaCió de la vida privada»

Arlie Russell Hochschild. professora de Sociologia a la Universitat de Califòrnia, berkeley, 
i autora de La mercantilización de la vida íntima (Katz, 2008).  

«méS CapitaliSme, méS igUaltat? Una perSpeCtiva de gènere»

marina Subirats. Catedràtica emèrita de Sociologia de la Universitat autònoma de barcelona. 

4 de maig   
LA fI DE LA DISTInCIó púbLIC/pRIvAT 

«l’extenSió del management a la vida perSOnal»

michela marzano. Filòsofa, investigadora al Centre national de la recherche scientifique 
de parís i autora d’extension du domaine de la manipulation. De l’entreprise à la vie privée 
(grasset, 2008).

«la pèrdUa de la nOCió de límit»

Josep Ramoneda. Filòsof, periodista i director del CCCb.

11 de maig  
EL CULTE AL Jo

«CapitaliSme amb emOCiOnS»

Eva Illouz. professora de Sociologia i antropologia a la Universitat Hebrea de Jerusalem, 
i autora d’Intimidades congeladas. Las emociones en el capitalismo (Katz, 2007). 

«nO paSSa mai reS: la CUltUra de la indiFerènCia »

fermín bouza. Catedràtic de Sociologia a la Universitat Complutense de madrid, especialista 
en opinió pública i comunicació política.

18 de maig  
CAp A Un noU pARADIgmA

«ignOrànCia, COnFiança i la pOlítiCa de l’eStrUç»

Antoni Serra Ramoneda. Catedràtic emèrit d’economia de l’empresa a la Universitat
autònoma de barcelona.

«QUè Ha Fallat? la CriSi aCtUal i algUnS penSamentS SObre leS SeveS COnSe-
QüènCieS eCOnòmiQUeS i pOlítiQUeS»

José garcía montalvo. Catedràtic del departament d’economia i empresa de la Universitat pompeu 
Fabra i autor de De la quimera inmobiliaria al colapso financiero (antoni bosch editor, 2008).


