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01.02 — 
22.02.23 Ecologies de

l’esperança
Relats, emocions 
i política en un 
món en crisi



El futur és nostre. Isaac Rosa, 
Gemma Barricarte

Esgotats en plena apocalipsi climàtica: cap 
a una fatiga afirmativa. Eudald Espluga

Culpabilitat i impotència: nous ecologismes 
quotidians. Andreu Escrivà

Practicar l'utopia: cap a ecologies urbanes 
del desig. Gemma Barricarte

Entre la resignació, la incertesa i l’escepticisme, 
habitem un esdevenir marcat per l’amenaça permanent 
i pels relats apocalíptics de la crisi ecosocial; al nostre 
voltant s’hi respira un sentiment de derrota 
generalitzat: la cancel·lació del futur. Avui la 
precarietat conviu amb l’ecoansietat: en les nostres 
realitats quotidianes vivim una contradicció constant 
entre l’esgotament i la culpa, entre allò que desitgem 
com a individus i allò que hauríem de fer com a 
societat. El nostre sentir col·lectiu ha anat quedant orfe 
de la pulsió transformadora que va marcar èpoques 
anteriors, per això és urgent mobilitzar l’esperança en 
aquesta dècada decisiva per a la transició ecosocial 
justa. 

On està l’equilibri entre l’optimisme exacerbat i la 
necessitat de creure en un futur bell i possible sobre la 
base del realisme biofísic? Davant la distopia, podem 
convertir la paràlisi en acció? Aquest curs busca 
entendre aquesta realitat per superar-la. Analitzarà 
críticament els relats que auguren la inevitabilitat del 
col·lapse, explorant la seva dimensió més emocional i 
íntima, per transformar el nihilisme al qual sovint ens 
porten. En paraules de Raymond Williams, intentarem 
«fer l’esperança possible» en lloc de la «desesperació 
convincent», donant alè a la nostra imaginació i a allò 
que realment pugui generar un canvi: lo polític.
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* Consulta el nostre web.
L’Institut es reserva el dret de canviar 
aquest programa si les circumstàncies 
l’hi obliguen.

Amb el suport de

Organitza

Col·labora

Horari: dimecres, 18.30–20 h
Preu: 40€ / reduït:* 30€
Idioma: català, castellà
Modalitat: presencial (places 
limitades) / online


