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Sobre La (in)felicitat capitalista
Una pregunta molt trinxada per manuals d’autoajuda i psicòlegs,
amigues/amics benintencionats i pel·lícules sentimentals és,
alhora, una pregunta fonamental que cal plantejar-se des de
paràmetres més radicals: “Ets feliç?”. L’hipervalor de la felicitat en
la nostra societat capitalista s’associa a uns models de vida que
potser són a la base de la nostra infelicitat. I en aquesta paradoxa
vivim, intentant trobar, malgrat tot, el sentit de la felicitat. Com
caldria viure i pensar la felicitat per ser realment “feliç”? ¿O potser
és millor que deixem la “felicitat” al calaix démodé dels conceptes
metafísics per deixar pas a uns altres?
Xavier Bassas és doctor en Filologia Francesa i Filosofia per la
Universitat de la Sorbona-París IV i per la Universitat de Barcelona, on
ensenya actualment al departament d’Estudis Francesos. Concentra la
seva recerca en la fenomenologia i el llenguatge, així com en la relació
entre estètica i política. S’ha especialitzat en Derrida, Marion i Rancière.
Ha publicat recentment Jacques Rancière. L’assaig de la igualtat (2017).
Laura Llevadot és professora de Filosofia Contemporània a la
Universitat de Barcelona, coordinadora del Màster en Pensament
Contemporani i Tradició Clàssica i impulsora del Festival de Filosofia
Barcelona Pensa. Ha estat investigadora i professora convidada en
diferents universitats i centres de recerca d’Europa i l’Amèrica del Sud.
La seva recerca es desenvolupa actualment entorn de les filosofies
contemporànies de l’alteritat, la deconstrucció i les derivacions èticopolítiques del pensament postfundacional, àmbits en el quals ha publicat
diverses obres.
Acte en col·laboració amb: Casal Popular de Vilafranca.
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Associació Llambrusca-Alzheimer, Aula Extensió Universitària Gent Gran,
Biblioteca Torras i Bages, Cinema Kubrick, El Forat del Pany,
Fòrum Berger-Balaguer, Servei de Cultura de l’Ajuntament de Vilafranca,
Univers Penedès, Castellers de Vilafranca, Centre de Recursos
Pedagògics de l’Alt Penedès, Ràdio Televisió Vilafranca,
Restaurant Cal Ton, Rotary Club Vilafranca, Centre Sociosanitari Ricard
Fortuny, Cineclub Vilafranca, Hospital Comarcal de l’Alt Penedès,
Institut d’Estudis Penedesencs, L’Agrícol, Llibreria La Cultural,
Llibreria L’Odissea, Casal Popular de Vilafranca, Casino Unió Comercial
i Xarxa biblioteques públiques de l’Alt Penedès.

