
 
 

Nota de premsa 

 

 

Neix un nou espai de divulgació, de formació i de debat sobre l’Europa actual i 
el seu paper al món, ubicat al Palau Macaya de l’Obra Social ”la Caixa” 

 

La Fundació Bancària ”la Caixa” crea  
l’Escola Europea d’Humanitats 

 
• El director general de la Fundació Bancària ”la Caixa”, Jaume Giró, i 

el filòsof i periodista, Josep Ramoneda, han presentat avui l’Escola 

Europea d’Humanitats, iniciativa que neix amb la intenció de 

contribuir al debat cultural europeu utilitzant la clau humanística 

com a punt de vista. 

 

• Barcelona, ciutat oberta, impregnada d’influències culturals tant del 

sud com del nord, amb una llarga tradició europeista, és un lloc 

natural per a una iniciativa d’aquest tipus, de la mateixa manera que 

també ho és el Palau Macaya de l’Obra Social ”la Caixa”, centre 

que, des de la seva obertura a finals del 2012, s’ha convertit en un 

referent intel·lectual. 

 

• L’Escola Europea d’Humanitats es posa en marxa la pròxima 

setmana amb la conferència inaugural a càrrec del filòsof José Luis 

Pardo, i prepara ja tot un seguit d’activitats —cursos, seminaris, 

conferències i debats— amb alguns noms destacats de l’escena 

nacional i internacional de la filosofia, l’economia, la sociologia, la 

literatura i la política, entre altres disciplines. 

• L’Escola està dirigida per Jordi Alberich i Josep Ramoneda, i el seu 

Consell Assessor, presidit per Jaume Giró, està format per Victòria 

Camps, Adela Cortina, Eugeni Gay, Carmen Iglesias, Jaume 

Lanaspa, Juan José López Burniol, Javier Solana, Josep Maria 

Vallès i Vicenç Villatoro. 

 

 

 

 



Barcelona, 30 d’octubre de 2015. El director general de la Fundació Bancària 
”la Caixa”, Jaume Giró, i el filòsof, periodista i director de la revista La Maleta 

de Portbou, Josep Ramoneda, han presentat avui l’Escola Europea 
d’Humanitats, una nova iniciativa impulsada entre les dues institucions per 
promoure el debat i la reflexió sota una mirada europea. 
 
L’Escola Europea d’Humanitats recull tota l’experiència acumulada a l’Espai 
d’Humanitats que des del desembre del 2014 s’ha celebrat al Palau Macaya de 
l’Obra Social ”la Caixa”, una iniciativa oberta a les idees, el debat, el 
coneixement i la formació. 
 
El nou projecte expandeix aquest esperit per construir un nou referent 
intel·lectual, un espai de divulgació, de formació i de debat cultural amb quatre 
nivells d’activitat principals: cursos, seminaris d’especialistes, conferències i 
debats públics, i la creació d’un lloc web de referència. 
 
L’Escola Europea d’Humanitats, amb seu permanent al Palau Macaya de l’Obra 
Social ”la Caixa”, està dirigida per Jordi Alberich i Josep Ramoneda, i el 

seu Consell Assessor, presidit per Jaume Giró, està format per Victòria 
Camps, Adela Cortina, Eugeni Gay, Carmen Iglesias, Jaume Lanaspa, Juan 
José López Burniol, Javier Solana, Josep Maria Vallès i Vicenç Villatoro.  
 
Totes les activitats de l’Escola Europea d’Humanitats tindran caràcter gratuït i, 
per assistir-hi, només caldrà inscriure’s a cadascuna d’elles:  
http://obrasocial.lacaixa.es/nuestroscentros/palaumacaya/palaumacaya_ca.html 
 
 
La idea: Europa com a espai cultural 

 
Entre els dèficits de la construcció europea, es troba el retard en la interrelació 
cultural. El pes de les cultures nacionals continua sent molt gran, i els protocols 
de comunicació entre europeus es mostren encara poc afinats per poder parlar 
d’una cultura compartida. Els debats culturals segueixen sent molt endogàmics, 
molt autoreferencials. I els darrers temps, més que no pas emergir un espai 
cultural europeu compartit, ha continuat creixent la penetració del poder tou 
(soft power) americà. L’afirmació d’uns llaços culturals europeus —encara que 
siguin febles, relatius a les actituds i el tipus de relació amb el pensament i amb 
la creació— és molt important per poder seguir avançant en la configuració d’un 
vertader démos europeu. És a dir, l’Europa política no serà versemblant sense 
un espai pluricultural europeu que posi en contacte la diversitat cultural del 
continent. 
 



Europa és una terra gastada i carregada d’història. Però s’hi han configurat 
algunes categories i conceptes culturals que han resultat determinants per la 
seva evolució i per la seva aportació a la construcció simbòlica i institucional, 
més enllà d’Europa. Reconstruir els eixos fonamentals d’aquest patrimoni 
podria servir per pensar les bases d’una cultura compartida. I, al mateix temps, 
per relativitzar els mites eurocèntrics. Una mobilitat més gran de les idees pot 
fer avançar culturalment Europa. No es tracta de buscar una identitat europea, 
es tracta de crear espais d’interrelació real. 
 
L’Escola Europea d’Humanitats vol ser una contribució a superar aquests 
dèficits. Barcelona, ciutat oberta, impregnada d’influències culturals tant del sud 
com del nord, amb una llarga tradició europeista, és un lloc natural per a una 
iniciativa d’aquest tipus. I també ho és el Palau Macaya de l’Obra Social 
”la Caixa”, un espai de referència per a la reflexió i el pensament que es va 
inaugurar a finals del 2012 i que ja és un referent intel·lectual per al món 
acadèmic i professional. 
 
 
La institució: l’Escola 

 
L’Escola Europea d’Humanitats adopta l’espai cultural europeu com a marc 
propi, amb la idea de configurar una mirada europea sobre les coses i crear les 
condicions per a una major transversalitat cultural europea. En un món en 
procés accelerat de canvi, les humanitats són més necessàries que mai com a 
punt de referència per avaluar les transformacions del món. Europa i les 
humanitats, com a elements articuladors d’una escola dirigida a la ciutadania i 
promotora de ciutadania. 
 
Europa com a perspectiva, Europa com a territori referencial, l’imaginari cultural 
europeu com a objecte del treball. Les humanitats (incloent-hi l’economia) com 
aquelles disciplines científiques, culturals i artístiques que tenen l’experiència 
humana com a objecte central del seu treball. 
 
I una escola oberta a la ciutadania. La cultura és un bé de primera necessitat, 
però no és garantia de res. En nom de la cultura es pot fer el millor i el pitjor; el 
fil que separa cultura i barbàrie és molt fi. Però la cultura millora les capacitats 
de les persones per realitzar els seus projectes personals i col·lectius. 
L’objectiu ha de ser, amb la complicitat del món universitari, arribar a un públic 
més ampli que l’estrictament acadèmic. 
 
L’Escola s’adreça a un públic ampli de persones interessades en la cultura i en 
els debats sobre l’experiència humana, l’entorn natural, social i cultural, els 



canvis i les fractures del món, les noves maneres de pensar i de viure, la 
construcció de la convivència i de la vida en comú, el futur de les institucions, el 
desenvolupament tecnològic i científic en relació amb les persones, el món que 
s’acosta. Dit d’una altra manera, les humanitats en el seu sentit més ampli i 
profund. Però l’Escola ha de ser sobretot un lloc de trobada i de reflexió, amb la 
participació d’acadèmics, investigadors, professionals i intel·lectuals d’arreu del 
món. La raó de ser de l’Escola és el debat d’idees obert i permanent. 
 
L’Escola tindrà quatre nivells d’activitat principals: 

- Cursos d’humanitats, de caràcter general, dirigits a un públic no 
especialitzat, que tenen com a objectiu oferir un espai complementari de 
l’especialització universitària. 

- Seminaris d’especialistes sobre aspectes concrets de la cultura 
humanística europea, vinculats a qüestions d’actualitat i des d’una 
perspectiva que complementi el debat polític i periodístic.  

- Conferències i debats públics de grans personalitats de la cultura 
nacional i internacional. 

- Creació d’un lloc web referencial per vehicular els materials de l’Escola 
i crear comunitat al seu voltant.  

 



PRIMERES ACTIVITATS DEL CURS 2015-2016 

 

1. Cicle de conferències: «Pensar l’experiència humana, avui»  
Novembre-desembre del 2015 

 
- Conferència inaugural: Pensar l’experiència humana, avui 

2 de novembre, de 19 a 21 h 

A càrrec de José Luis Pardo, filòsof  
 
Després del gegantí desastre antropològic mitjançant el qual les guerres 
mundials i els totalitarismes van realitzar sinistrament la profecia de 
Nietzsche i de les avantguardes artístiques sobre la «superació de 
l’home», i després que la segona meitat del segle XX teoritzés sobre «la 
mort de l’home», de la Declaració Universal dels Drets Humans i de les 
ciències humanes, avui podríem dir, parafrasejant Adorno, que l’ésser 
humà, declarat caduc i sobrepassat pel progrés històric i la selecció 
natural, ha sobreviscut a la seva condemna a mort perquè va deixar 
passar el moment de la seva superació. Però ho ha fet al preu 
d’esdevenir un fantasma anacrònic i obsolet (G. Anders), que encaixa 
malament en un món la complexitat tecnològica i econòmica del qual 
supera de molt totes les seves capacitats naturals i que no té un lloc 
definit per albergar-lo. Com és possible, en aquestes noves condicions, 
pensar l’experiència humana? 
 

- Les noves relacions personals 

16 de novembre, de 19 a 21 h  
A càrrec de Marina Subirats, sociòloga 
 
Les relacions personals estan canviant molt ràpidament entre nosaltres. 
Les famílies, les parelles, totes aquelles formes que semblaven eternes 
canvien de naturalesa, es fragilitzen, es diversifiquen. Quins avantatges i 
quins inconvenients poden derivar d’aquests canvis? Quines 
conseqüències se’n deriven en termes individuals? 
 

- Sentit i futur del treball 

30 de novembre, de 19 a 21 h  
A càrrec d’Alfredo Pastor, economista 
 
El treball ha articulat les societats modernes: socialitza, disciplina i 
permet viure. Però el treball s’ha convertit en un bé escàs, i no sempre 
assegura les condicions d’una vida digna. Quin és el futur del treball? 



- Els límits de la societat de la informació. Realitat augmentada o 

ideologia tecnològica 

14 de desembre, de 19 a 21 h 
A càrrec de César Rendueles, filòsof 

  
Una de les fonts d’unanimitat política més grans és la convicció que la 
tecnologia digital és crucial per solucionar tota mena de problemes 
socials, econòmics, personals i ecològics. S’ha convertit en un lloc comú 
la idea que la mateixa arquitectura distribuïda d’Internet comporta 
importants potencialitats democratitzadores i de desenvolupament 
econòmic. En quina mesura són expectatives realistes o més aviat falses 
esperances? 
 

El cicle continuarà a partir de gener amb altres conferències d’alguns dels 
participants presentats al capítol relatiu a seminaris. 
   

2. Cursos 

 
- La literatura i el mal. Lliçons sobre la literatura del segle XX 

25 de novembre; 2, 9 i 16 de desembre de 2015; 20 i 27 de gener; 10, 
17 i 24 de febrer, i 2 de març de 2016, de 17 a 20 h  
A càrrec d’Antonio Monegal, catedràtic de Literatura Comparada a la 
Universitat Pompeu Fabra (UPF) i professor a Princeton 
 
Quin lloc ocupa el mal en la literatura europea? Com s’ha representat en 
la ficció i en la poesia? Fent servir com a guia l’assaig del mateix títol 
que Georges Bataille va publicar el 1957 i la selecció d’autors que ell 
proposa (Sade, Blake, Baudelaire, Brönte, Kafka i Genet), i afegint-ne 
d’altres, com el mateix Bataille, Nabokov, Jenikel, Ballard, Amis i Littell, 
el curs repassa una tradició literària que s’aventura en el costat sinistre 
de l’experiència humana i explora la fascinació o l’horror que provoquen 
la perversió, la crueltat, el crim i l’abjecció. Aquesta escriptura, que 
col·loca els lectors davant un conflicte ètic, convida a preguntar-se sobre 
la raó de ser de la literatura. Bataille respon: la literatura és un perill, 
però també ens permet veure el pitjor i fer-hi front. 
 

- Les ciències de la vida 
19 i 26 de gener; 9, 16 i 23 de febrer, i 1 de març de 2016, de 17 a 20 h 
A càrrec d’Arcadi Navarro, professor de Genètica a la UPF 

 
- Figures del pensament filosòfic contemporani 

5, 12, 19 i 26 d’abril, i 3 de maig de 2016, de 17 a 20 h 



A càrrec de Marina Garcés, professora de Filosofia a la Universitat de 
Saragossa 
 

- Les idees econòmiques contemporànies 

20 i 27 d’abril, i 4, 11 i 18 de maig de 2016, de 17 a 20 h 
A càrrec d’Antoni Castells, catedràtic d’Hisenda Pública a la Universitat 
de Barcelona 
 

- Béns comuns, cultura digital i democràcia 
12, 19 i 26 de maig, i 2 i 9 de juny de 2016, de 17 a 20 h 
A càrrec de Joan Subirats, catedràtic de Ciència Política a la Universitat 
Autònoma de Barcelona 

 
3. Seminaris 

A partir de febrer del 2016 
 

- El futur de la religió 

A càrrec de Carmelo Dotolo, professor de Teologia de les Religions a la 
Pontificia Università Urbaniana, professor visitant de la Pontificia 
Università Gregoriana i president de la Società Italiana per la Ricerca 
Teologica (SIRT). És autor de The Christian Revelation. Word, Event, 

and Mystery. 
 

- Les noves institucions amoroses 

A càrrec d’Eva Illouz, professora de Sociologia i Antropologia a la 
Universitat Hebrea de Jerusalem. Ha impartit classes a l’École des 
Hautes Études en Sciences Sociales de París i a la Universitat de 
Princeton. Ha treballat extensament sobre la història de la vida 
emocional i l’impacte del capitalisme en l’esfera cultural i la vida privada. 
Els seus últims llibres són L’amor i les contradiccions culturals del 

capitalisme i La salvació de l’ànima moderna. Teràpia, emocions i la 

cultura de l’autoajuda. 

 
- La immigració musulmana a Europa  

A càrrec de Nilufer Gole, professora de Sociologia a l’École des Hautes 
Études en Sciences Sociales de París. La seva recerca se centra en la 
visibilitat de l’islam, el secularisme i les controvèrsies interculturals en 
l’esfera pública europea. És autora d’Islam in Europe: The Lure of 

Fundamentalism and the Allure of Cosmopolitanism. 
 

- El retorn de Rússia  



A càrrec de Michel Eltchaninoff, professor i redactor en cap adjunt de la 
revista Philosophie Magazine. És autor del llibre Dostoïevski. Le roman 

du corps (Jérôme Millon, 2013). 
 

- Sobre l’emergència  

A càrrec de Santiago Zabala, professor d’investigació ICREA a la 
Facultat d’Humanitats de la Universitat Pompeu Fabra. És autor dels 
llibres The Hermeneutic Nature of Analytic Philosophy, The Remains of 

Being i, més recentment, Hermeneutic Communism (en coautoria amb 
Gianni Vattimo), tots publicats a Columbia University Press. El seu 
pròxim llibre serà Only Art Can Save Us: The Emergency of Aesthetics. 
Zabala també escriu articles d’opinió per a The Guardian, Al-Jazeera, 
The New York Times i The New Statesman. 
 

- Sobre el poder  

A càrrec de Giacomo Marramao, professor de Filosofia Política i de 
Filosofia i Ciències Socials a la Universitat de Roma, i membre del 
Collège International de Philosophie de París. L’obra de Marramao 
s’orienta cap a dos centres de gravetat: la temàtica del poder i la qüestió 
del temps. 

 
- El nou realisme 

A càrrec de Markus Gabriel, nou fenomen en el panorama filosòfic 
europeu. És autor del llibre Por qué el mundo no existe. Amb només 34 
anys, és el professor universitari de Filosofia Contemporània més jove 
d’Alemanya, i el seu llibre s’ha convertit en un supervendes. Planteja la 
seva pròpia teoria del coneixement, el «nou realisme». 

 
- Què vol dir democràcia? 

A càrrec de Paolo Flores d’Arcais, assagista polític. La seva obra 
s’inspira en autors com Albert Camus i Hannah Arendt. Escriu 
regularment en mitjans de tot Europa, com ara La Repubblica, El País, 
Frankfurter Allgemeine Zeitung i Gazeta Wyborcza. És professor a la 
Universitat de Roma La Sapienza i ha publicat prop de trenta llibres. La 
seva obra més recent és ¡Democracia!, publicada a Itàlia el 2012. 

 
4. Cicle de conferències i debats: «Pensar el futur» 

Previst per al segon i tercer trimestre (març-juny del 2016) 
 
 
 
 



 
 
Més informació: 
Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 

Josué García: 934 046 151 / 638 146 330 / jgarcial@fundaciolacaixa.es 

http://www.lacaixa.es/obrasocial 
Sala de Premsa Multimèdia 

http://premsa.lacaixa.es/obrasocial/ 


