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Ernesto Laclau i Chantal 
Mouffe: Populisme i 
hegemonia
Antonio Gómez Villar 
Darrerament proliferen moltes anàlisis que 
intenten explicar l’aparició de forces políti-
ques, l’eclosió de líders “anti-establishment” o 
el desenvolupament de mesures econòmiques 
“proteccionistes” des del concepte “populisme”. 
Freqüentment, “populisme” s’ha convertit en 
un calaix de sastre, ha estat objecte d’una am-
pliació semàntica fins al punt que no permet 
veure la seva potència i només n’augmenta 
l’ambigüitat. 

Aquest llibre és un intent de pal·liar les simpli-
ficacions mediàtiques que ha patit el concepte, 

una invitació a apropar-nos a la figura del pensador argentí Ernesto Laclau, a les seves anàlisis 
sobre l’hegemonia i el populisme i a la proposta de Chantal Mouffe d’una democràcia radical 
i pluralista.

Antonio Gómez Villar és professor de Filosofia a la Universitat de 
Barcelona (UB) i professor de Teoria Política a la Universitat de Giro-
na (UdG). És coordinador del projecte d’investigació “Working Dead. 
Escenaris del postreball” a La Virreina - Centre de la imatge. Ha fet 
estàncies d’investigació a l’Institut d’Humanitats de la Universitat Die-
go Portales (UDP), a Santiago de Xile; al Centre d’Investigacions Gino 
Germani, a Buenos Aires; i a L’Accademia di Belle Arti di Brera, a Milà. 

Nova col·lecció:
Pensament polític postfundacional

Thomas Hobbes. 
La fundació de l’estat 

modern
Josep Montserrat

Argentina • Chile • Colombia • Ecuador •  España • México • Perú • Uruguay

Jacques Rancière. 
L’assaig de la igualtat 

Xavier Bassas

Cu
ltu

ra
l

897021        ibic: hp

isbn: 978-84-17341-07-7
13,5 x 19,5 cm
amb solapes
pes: 158 gr
128 pàgines
pvp 12,90€ / 12,40€
any: 2018

PENSAMENT POLÍTIC POSTFUNDACIONAL
Concebre la política d’una altra manera

Directora de la col·lecció: Laura Llevadot

Aquesta col·lecció reuneix una línia de pensament polític contemporani que ha rebut el 
nom de postfundacional. Amb aquesta denominació s’indica la voluntat de plantejar la 
problemàtica d’allò polític més enllà de la política clàssica, de mostrar la manca de fona-
ment de les democràcies liberals representatives i de capgirar, en definitiva, el fonament 
mític del pensament polític modern.

• Temes: 
Populisme, hegemonia.

• Públic:
Interessats en filosofia i 
política, en especial línies 
més d’esquerra. 

Les seves principals línies d’investigació tenen a veure amb l’anàlisi dels repertoris d’acció 
col·lectiva dels moviments socials des d’una perspectiva antagonista, i tots els modes en els 
que s’ha redefinit el àmbit conceptual de recomposició de classe tenint en compte la transfor-
mació de les subjectivitats i les noves relacions culturals i polítiques. 
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