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Claude Lefort. La inquietud
de la política
Edgar Straehle
L’obra del filòsof francès Claude Lefort
(1924-2010) és una de les més originals
i emergents de l’actual panorama polític
internacional. Deixeble de Maurice Merleau Ponty i proper al pensament d’autors
com Maquiavel, Tocqueville i Arendt, la
seva polèmica biografia intel·lectual es
va caracteritzar per una intensa reivindicació de la política que des de ben jove
el va fer xocar amb Sartre i les postures
del comunisme oficial, però també amb
Castoriadis, amb qui havia fundat el grup
Socialisme ou Barbarie. Aquest llibre
examina les seves contribucions més importants, que giren al voltant de temes com
el poder, el totalitarisme, els drets humans o la democràcia i ens ajuden a repensar la
difícil conjuntura política contemporània. Recentment ha estat considerat per Oliver Marchart com un dels principals representants del que s’ha anomenat el pensament polític postfundacional.
Edgar Straehle. Llicenciat en Filosofia, en Història i en
Antropologia. És doctor en Filosofia per la Universitat
de Barcelona gràcies a una investigació sobre el pensament de Hannah Arendt i el concepte d’autoritat. Ha fet
estades de recerca a la Universitat París VII (Diderot) i
a la Freie Universität de Berlín. Forma part del Seminari de Filosofia i Gènere, el Grup Arendtià de Pensament
Polític i del Centre de Recerca ADHUC. Ara mateix és tècnic superior del Museu d’Història
de Barcelona (MUHBA). Ha publicat articles en revistes i llibres de nivell nacional i internacional. S’ha especialitzat en temes com l’autoritat, la memòria, els drets humans, el totalitarisme o la relació entre l’espai i la política.
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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 fonament de les democràcies liberals representatives i de capgirar, en definitiva, el fonament
mític del pensament polític modern.
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• Temes:
Filosofia, desigualtats de
classe.
• Públic:
Interessats en filosofia i
política, en especial liníes
més d’esquerra.
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