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L’obra del filòsof francès Claude Lefort
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. Ha sigut considerat per
Oliver Marchart com un dels principals
representants del que s’ha anomenat
el pensament polític postfundacional.
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Com «explicar» aquí, doncs, el pensament de Jacques Rancière?
Diguem que hi ha d’altres formes
d’aprendre que no passen per l’explicació, com també hi ha d’altres
maneres de pensar la política que
no són, com es practica avui en dia,
la gestió de recursos i d’interessos
per part d’uns experts o professionals. En el pensament de Rancière, la
política és efectivament una pràctica
d’igualtat, de moments en què qualsevol té la capacitat d’emancipar-se,
és a dir, de desfer la naturalitat d’un
consens jerarquitzat.

Concebre la política d’una altra manera
Directora de la col·lecció: Laura Llevadot

Aquesta col·lecció reuneix una línea 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 lliberals representatives i de capgirar, en definitiva, el fonament mític del pensament polític modern.

Els autors i les qüestions que recuperem i promovem en
aquesta original col·lecció són necessaris per comprendre els moviments ciutadans i els conflictes que impugnen la manera tradicional de fer i pensar la política en
l’actualitat.
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