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DILLUNS, 16 D’ABRIL

17’00 h  Benvinguda i introducció 

a càrrec de: Bashkim Shehu, escriptor d’origen albanès i Josep Ramoneda, director del CCCB

17’30 h  EUROPA OCCIDENTAL

“El fenomen populista i les seves mutacions a l’Europa contemporània”
Guy Hermet, professor a l’Institut d’Études Politiques de París i autor de 
“Les populismes dans le monde” (Fayard, 2001)

“Populismes i mitjans de comunicació”
Fermín Bouza, catedràtic de Sociologia de la Universidad Complutense de Madrid

Moderador: Piro Misha, director de l’Institute of Dialogue and Communication, Tirana (Albània)

20’00 h  POPULISME VS DEMOCRÀCIA

José María Ridao, diplomàtic i escriptor, conversa amb: 
Norman Manea, escriptor, autor de “Payasos. El dictador y el artista” (Tusquets, 2006) i 
professor al Bard College de Nova York.

antiglobalització. La seva relació ambivalent amb la democràcia i els seus girs autoritaris fan 
del populisme un fenomen polifacètic que genera a la vegada inquietud i fascinació. 

El CCCB ha reunit diversos experts que, comparant experiències concretes, oferiran un marc 
conceptual comú per entendre el populisme en el món d’avui. Aquesta trobada s’emmarca en 
la col·laboració permanent amb l’Institute of Dialogue and Communication i l’Albanian Media 
Institute de Tirana (Albània), a través de la qual el CCCB vol impulsar i enfortir l’intercanvi 
cultural al si de la nova Europa.

Hostil a les ideologies tradicionals, el populisme s’alimenta del carisma del seu líder i d’una 
exaltació permanent del poble que l’apropa tant als discursos xenòfobs com paradoxalment, 
també, a les teories més avançades de defensa de la igualtat i la justícia social. El populisme 
s’associa així a tendències polítiques molt diverses, que van de l’extrema dreta fi ns a l’esquerra 
radical, del liberalisme econòmic fi ns a l’igualitarisme, del nacionalisme fi ns als moviments 
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DIMARTS, 17 D’ABRIL

17’00 h  EUROPA CENTRAL I DE L’EST

“El populisme als nous països de l’Europa Central i de l’Est”  
Pavol Demes, exministre d’afers internacionals de la República Eslovaca

“Per què Europa central és la capital del populisme?” 
Ivan Krastev, president del Centre for Liberal Strategies, Sofi a (Bulgària)

Moderador: Remzi Lani, director de l’Albanian Media Insitute, Tirana (Albània)

19’30 h  AMÈRIQUES

“El populisme als Estats Units. Estils i moviments”
Michael Kazin, professor d’Història de la Universitat de Georgetown

“Creix el populisme a Amèrica Llatina?”
Francisco Panizza, professor de política llatinoamericana a la London School of Economics 

Moderador: Francisco Fernández Buey, catedràtic d’Ètica i Filosofi a Política de la 
Universitat Pompeu Fabra

Hi ha servei de traducció simultània al català
El CCCB es reserva el dret a modifi car la programació per causes alienes a l’organització
Aforament limitat / Entrada gratuïta, inscripció prèvia 
Inscripcions: Ofi cina de cursos del CCCB / tel. 93 306 41 33 / e-mail: cursos@cccb.org / www.cccb.org
CCCB / Montalegre, 5. 08001 Barcelona
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Organitza:                                                                                Col·labora:                  

Institute of Dialogue & Communication 
(former The Book & Communication House)

Director del debat: Bashkim Shehu 


