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Presentació

Avaluació

La gran crisi capitalista iniciada el 2007 en el nucli del
sistema financer global coincideix amb múltiples canvis i
ruptures sistèmiques que semblen conduir cap a un canvi
d’hegemonia en el si del capitalisme històric, però també cap
a la seva transformació geoestratègica i un declivi profund
que podria esdevenir caos i paràlisi generalitzada. El procés
d’exhauriment de qualsevol sistema social presenta més
interrogants que certeses, tot i que ja es defineixen unes línies
d’evolució prou nítides.
El paper de Xina en aquesta transició històrica ja sembla
perfilat, tot i els molts interrogants suggerits per als propers
anys per la lluita de classes econòmica i per la pressió popular
per democratitzar el país. Serà l’Europa del Sud una nova
perifèria? Quins tipus de conflicte emergiran en societats
pròximes que evolucionen cap a la democratització (països
àrabs i musulmans) o cap a l’empobriment i la desaparició de
les expectatives de formar part del nucli capitalista europeu
(Grècia, Portugal, l’Estat espanyol i probablement també
Itàlia)? Molts dels conflictes i lluites socials que genera la
crisi del capitalisme tindran una dimensió i una lògica que
transcendeix els estats-nació, com és el cas de les revoltes
i lluites socials a Egipte, Tunísia i a un grapat de països
àrabs i musulmans, però també els moviments ciutadans,
com el del 15-M, que expressen noves formes de resistència
anticapitalista que aniran agafant cos conforme s’esvaeix la
idea d’una recuperació ràpida del mercat.
En aquest curs s’examinen, doncs, alguns dels episodis
clau més recents que mostren les línies d’evolució del declivi
capitalista i la crisi. Es complementarà probablement al segon
semestre amb un altre curs que examinarà els aspectes proactius
de la qüestió, sota el títol de «Una sortida socialista de les crisis:
volem un altre món».

Per obtenir el certificat d’assistència cal assistir al 80% de les
classes. Per obtenir el certificat de crèdits cal, a més, presentar
un treball sobre els continguts del curs.

Lloc i horari del curs
Lloc: Aula 16 C. Facultat d’Economia i Empresa UB
Horari: dimarts i dijous, de 19 a 21.30 h
Preu: 40 E (socis de Món-3: 25 E)
Matriculació
Cal fer una transferència per l’import de la matrícula a aquest
compte corrent: “la Caixa”: 2100 3642 11 2200036125
El resguard de la transferència cal portar-lo a Món-3,
on caldrà emplenar el full d’inscripció.

Professorat

Salvador Aguilar, prof. d’estructura i canvi social, UB.
Benjamí Bastida, catedràtic de política econòmica, UB.
l Trinidad Bretones, prof. d’estructura social, UB.
l Miren Etxezarreta, catedràtica d’economia aplicada, UAB.
l Josep González Calvet, prof. de teoria econòmica, UB.
l Joaquim Novella, catedràtic de política econòmica, UB.
l Arcadi Oliveres, prof. d’economia aplicada, UAB.
l Joan Quesada, escriptor, traductor i membre de l’equip de
la Montly Review.
l Carlos Zeller, prof. de periodisme, UAB.
l
l

Programa

Dimarts, 11 de octubre
Introducció: El capitalisme històric
Trinidad Bretones i Joan Quesada
100 anys de Sweezy i Baran
Joaquim Novella
Dijous, 13 d’octubre
Les polítiques econòmiques en la segona dècada del segle xxi
Miren Etxezarreta
Dimarts, 18 d’octubre
Un capitalisme corrupte i cleptocràtic
Arcadi Oliveres
Dijous, 20 d’octubre
El lloc del capitalisme rus en la nova geoeconomia
Benjamí Bastida
Dimarts, 25 d’octubre
Capitalisme i democràcia: una associació que ha tocat fons
Salvador Aguilar
Dijous 27 d’octubre
El capitalisme i les crisis
Josep González Calvet
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