Nit Temàtica amb José María
Perceval
Divendres 22 de gener tindrà lloc la Nit Temàtica mensual de la
Universitat Internacional de la Pau.
Conversarem amb José María Perceval autor del llibre El
Populismo.
Lloc: online via zoom.
Inscripcions aquí
Hora: 19h
També ho podreu seguir aquí
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*SOBRE EL LLIBRE*
Aquest treball pretén trobar un nou paradigma d'interpretació
sobre el populisme, i parteix de l'estudi d'aquells grups i
persones que, formant part o no de l'elit política, al·ludeixen al
"poble" com a element per a canviar la realitat vigent en una
societat determinada.
El sistema democràtic es basa en la sobirania del poble i tots els
polítics es reclamen representants del poble. El poble no parla,
sinó que parlen en nom d'ell. És necessari definir al poble,
aquest fantasma en nom del qual es governa Què és poble? Què
el diferencia de la multitud? És possible no ser populista? A tots
aquests interrogants pretén respondre el llibre.
*SOBRE L'AUTOR*
José María Perceval Doctor en Ciències Socials – EHESS (École
des Hautes Études en Sciences Sociales, París) 1993 - i Doctor
en Ciències de la Comunicació – UAB (Universitat Autònoma de
Barcelona) 2003.
Professor agregat del Departament de Periodisme de la Facultat
de Ciències de la Comunicació (UAB).
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