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El 30 de març pròxim, a les 19 h., el ﬁlòsof i sociòleg Axel Honneth dictarà una conferència a València, a
la sala Magnànim de la Beneﬁcència, i presentarà el seu últim llibre La idea del socialisme, editat per la
Institució Alfons el Magnànim. Honneth és el director de l´Institut d´Investigació Social de la Universitat

VER CONDICIONES

de Francfort, la seu de l´Escola de Francfort, que encapçalaren M. Horkheimer, T. W. Adorno o Jürgen
Habermas. Fa 25 anys, Honneth aconseguí donar un gir a la teoria de l´acció comunicativa de
Habermas amb allò que s´anomenà en ﬁlosoﬁa social la «teoria del reconeixement». Molts dels
moviments socials actuals ja no pugnen per aconseguir una redistribució de la riquesa, sinó perquè un
col·lectiu trobe un cert reconeixement. Pensem, per exemple, en les reivindicacions de les minories
sexuals o la defensa de les cultures minoritàries.
http://www.levanteemv.com/opinion/2017/03/28/axelhonnethvalencia/1546876.html
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Honneth ha dedicat la seua obra a analitzar aquestes lluites pel reconeixement des de moltes
perspectives: el buit interior que se´ns genera quan som menyspreats, les formes de menyspreu que
representen invisibilitzacions de certs grups socials, la classiﬁcació de les formes de menyspreu i de
reconeixement (l´amor i les relacions interpersonals, els drets i la solidaritat), etc. Recentment, Honneth
publicà un gruixut volum –El dret de la llibertat– en el qual explica com les institucions socials es poden
entendre com a cristal·litzacions d´aquestes pretensions de reconeixement. En realitat, l´obra de
Honneth és una actualització de la Filosoﬁa del dret, de Hegel, un llibre amb una pretensió semblant:
representar l´evolució històrica que porta de formes socials patològiques a una altra que afavoreix una
situació justa (l´ideal de l´eticitat, que ell reformula com a llibertat social).
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Se li va retraure a Honneth que El dret de la llibertat presentava una acurada anàlisi social, però l´autor
semblava defugir el debat polític. Honneth ha respós aquests retret amb una interessant reﬂexió sobre
la idea del socialisme, que s´ha publicat recentment en alemany i que ara veu la llum en valencià en una
de les primeres traduccions que s´han fet de l´obra. En aquest llibre, Honneth explica el sorgiment del
socialisme a partir de la necessitat de conciliar els ideals de la Revolució Francesa (llibertat, igualtat i
fraternitat), perquè la interpretació liberal de la llibertat com a absència d´entrebancs a l´activitat
empresarial allunyava la possibilitat d´una societat equitativa i solidària.
Així mateix, Honneth dóna raó dels errors teòrics derivats de la crítica socialista a la interpretació
liberal, fonamentalment la conﬁança en lleis històriques que garantien el triomf d´una classe social
inherentment emancipadora. Però aquests errors no anulen la pretensió original. Honneth proposa una
revisió pragmàtica del socialisme, que té el seu primer beneﬁci en l´afavoriment del debat teòric en les
desarborades esquerres europees. Seria bo que les persones progressistes dedicaren més temps a
escoltar reﬂexions rigoroses i suggerents com les de Honneth i menys a baralles sobre persones.
Tenim una oportunitat el dia 30.

Compartir en Facebook

Temas relacionados:

Comunidad Valenciana

Conferencia

Compartir en Twitter

Filosofía

Llibre

Solidaritat

Valencia

Te recomendamos

http://www.levanteemv.com/opinion/2017/03/28/axelhonnethvalencia/1546876.html

2/4

28/3/2017

Axel Honneth a València  LevanteEMV

Los pilotos bromean con el
motor de Fernando Alonso

Siete expresiones que una
persona emocionalmente
inteligente no utilizaría

Richard Chartoff: "El condón
del futuro será de polímero,
más fino, sensible y resistente"

El Nuevo hospital de Ontinyent
ya tiene fecha

Estafan a 29 parados con
falsos empleos en Qatar

Contenido patrocinado

¡Este método alemán te
permitirá aprender un nuevo
idioma en 7 días!
Babbel

recomendado por

http://www.levanteemv.com/opinion/2017/03/28/axelhonnethvalencia/1546876.html

3/4

28/3/2017

Axel Honneth a València  LevanteEMV

Enlaces recomendados: Premios Cine

Mapa web

C. Valenciana

Clasiﬁcados

Especiales

levante-emv.com

Publicidad

València

tucasa.com

Lotería Navidad

Contacto

Publicidad

El tiempo

Iberpisos

Lotería el Niño

Atención al lector

Transportes en València

Iberanuncio

Fórmula 1

Conózcanos

Tráﬁco en València

Ibercoches

Premios Cine

Localización

Cartelera de cine

Iberempleo

Calendario Laboral

Política Medioambiental

Fallas

Anuncios breves

Calendario Escolar

Aviso legal

Servicios

Cambalache

Política de cookies

Otras webs del Grupo Editorial Prensa Ibérica
Otras webs del Grupo Editorial Prensa Ibérica
Diari de Girona | Diario de Ibiza | Diario de Mallorca | Empordà | Faro de Vigo | Información | La Opinión A Coruña | La Opinión de Málaga | La
Opinión de Murcia | La Opinión de Tenerife | La Opinión de Zamora | La Provincia | La Nueva España | Levante-EMV | Mallorca Zeitung | Regió 7 |
Superdeporte | The Adelaide Review | 97.7 La Radio | Euroresidentes | Lotería Navidad | Premios Cine

© Editorial Prensa Valenciana, S.A. Todos los derechos reservados.
Aviso Legal | Política de Privacidad | Política de Cookies

http://www.levanteemv.com/opinion/2017/03/28/axelhonnethvalencia/1546876.html

4/4

