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Realisme capitalista: impotència reflexiva i 
cancel·lació de futur. Paula Ku�er

Desig postcapitalista i malatia mental. 
Laura Llevadot

Crítica cultural i hauntologia. 
Marta Echaves

Racionalitat neoliberal, control i 
burocràcia. Germán Cano

Mark Fisher es revela avui com un dels pensadors més 
aguts a l’hora d’assenyalar els malestars que travessen 
l’experiència contemporània. Entre els seus escrits, 
Realisme capitalista es destaca com una descripció 
dels mecanismes que, després de la crisi financera 
global de la passada dècada, han refermat i sostenen 
un sistema que redueix el món a una ontologia 
empresarial. L’autor posa el focus en les aspiracions 
d’una ideologia que, més enllà de la conquesta d’allò 
material, busca imposar un «realisme» radical que 
anul·li fins i tot la capacitat d’imaginar un escenari 
diferent. En un marc de temporalitat reduït a un 
present absolut, regit per la demanda i la devoció 
digital, el futur es desdibuixa com a projecte per a una 
generació que pateix en el seu propi cos la violència 
psíquica dels dispositius de subjectivació neoliberals. 
Encara que sembli que la lògica cultural del capitalisme 
tardà sigui capaç d’envair-ho tot i devorar qualsevol 
indici de contracultura, Fisher no deixa d’indagar en 
una crítica que apunta als futurs perduts, en una mena 
d’invocació espectral capaç de perforar allò donat, 
d’obrir una esquerda per a la transformació. Aquest 
curs pretén donar un marc d’interpretació a una obra 
clau del pensament actual, exposant la diagnosi de 
l’autor britànic a partir del seu propi context i les seves 
referències filosòfiques més recurrents, com Jameson, 
Zupančič o Zizek.
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* Consulta el nostre web.
L’Institut es reserva el dret de canviar 
aquest programa si les circumstàncies 
l’hi obliguen.
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