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Giorgio Agamben: 
Política sense obra

Juan EvaristoValls Boix
Pensar una política de la vida, i fer-ho des-
activant la lògica del poder, el control i la 
producció d’una subjectivitat marcada per 
obligacions i imperatius. Pensar una políti-
ca de la vida com una política sense obra ni 
operativitat, un espai polític per als kafkians, 
els Jakob von Gunten i els Bartleby que prefe-
reixen no fer, ni obeir, ni produir. Aquesta és 
la gran qüestió que ens proposa el pensament 
de Giorgio Agamben.

A partir d’una reelaboració de la biopolítica 
de Foucault, Agamben desenvolupa una crí-
tica a la màquina política d’Occident, que ha 
exercit el poder conformant i dividint la vida 

entre una vida política dotada de sentit, i una altra nua, absurda i menyspreable: poble i 
multitud, ciutadà i immigrant, ari i jueu. Agamben permet depassar aquests esquemes i 
pensar una política de l’ésser sense obra i una vida que trobi la seva política en la destitució 
de les formes de domini i en la inhabilitació dels dispositius de subjectivació. Una política 
alliberadora que s’obri a l’ús del cos, a la contemplació, a la dansa i al joc.

Juan Evaristo Valls Boix és investigador predoctoral al 
Departament de Filosofia de la Universitat de Barcelona, 
on estudia i ensenya filosofia contemporània. Llicenciat en 
Filosofia, i màster en Pensament Filosòfic Contemporani 
i en Teoria de la Literatura, ha sigut guardonat amb el Pri-
mer Premi Nacional Final de Carrera. Ha fet estades de 
recerca a l’École Normale Supérieure de Paris o a l’Uni-

Nova col·lecció:
Pensament polític postfundacional

Claude Lefort.
La inquietud de

la política
Edgar Straehle

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

Ernesto Laclau
i Chantal Mouffe.

Hegemonia
i populisme

Antonio Gómez Villar

Cu
ltu

ra
l

897022        ibic: hp

isbn: 978-84-17341-34-3
13,1 x 19,5 cm
amb solapes
pes: 158 gr
144 pàgines
pvp 13,90€ / 13,37€
any: 2018

versitat de Copenhagen, entre d’altres, i forma part del grup de recerca Càtedra de Filosofia 
Contemporània i del Grup Derridà.
També ha col·laborat amb equips de recerca internacionals com el Grupo Decontra o Experi-
mentation & Dissidence. Les seves àrees d’interès són la filosofia de la literatura, les relacions 
entre estètica i política, el pensament postfundacional i la deconstrucció

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: 
Filosofia, política i ciuta-
dania.

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


