
Filosofía i marxisme 

Formació oberta. 
Els dimarts entre 19/02 i 12/03 a 
les 19.30 h 
Casal Popular de Nou Barris Tres 
Voltes Rebel
Passeig Urrutia, 125 Barcelona.
Metro: Llucmajor 
Organitza: 

MARXISME
Seminari de formació 
política Anna Saliente

19 de febrer 19.30 h

Realitzarem un repàs dels 
principals conceptes de la 
filosofia marxista que 
desenvolupen el materialisme 
dialèctic.
 
Introduirem el rol de la filosofia 
dins el marxisme i analitzarem 
les diferències entre, per una 
banda, el materialisme i 
l'idealisme i, per l'altra, la 
dialèctica i la metafísica per tal 
de poder definir el materialisme 
dialèctic i desenvolupar cada 
una de les lleis que el 
defineixen. 
 
Finalment, parlarem sobre 
l'aplicació del mètode dialèctic 
a l'estudi de la història, el 
materialisme històric. 

noubarrris@endavant.org@Endavant_9B

Endavant (OSAN) és una 
organització política que lluita 
per la independència, el 
socialisme, el feminisme i 
l'alliberament de les persones 
LGBTI dels Països Catalans. 
Forma part del moviment de 
l'Esquerra Independentista, i 
treballa per construir un 
subjecte polític, la Unitat 
Popular, que representi un 
contrapoder al capitalisme, al 
patriarcat i als estats espanyol i 
francés.
 
Aquest cicle de xerrades es 
proposa promoure el debat i la 
formació en teoria marxista, un 
conjunt d'eines que ens han 
d'ajudar a comprendre 
críticament la realitat, i també, a 
transformar-la.



A partir dels principals conceptes 
econòmics que constitueixen el 
capitalisme segons el pensament 
marxista, mirarem de comprendre 
el trets essencials d’aquest mode 
de producció. 
 
Què són els mitjans de 
producció? 
Què és la plusvàlua? 
Quina relació guarden Capital i 
Treball? 
Com funciona l’intercanvi de 
mercaderies en el lliure mercat?
 On radica el nus de l’explotació 
capitalista? 
 
Debatrem sobre la resposta a 
aquestes i d’altres preguntes per 
mirar d’avançar en el 
coneixement de la nostra realitat i, 
també, per avançar en la lluita per 
transformar-la.

Els debats entre marxisme i 
diversos corrents feministes 
 van nèixer els anys 1960. La 
reactivació del feminisme 
socialista i l'articulació d'un 
front de masses per la igualtat 
arriba a l'actualitat. 
 
Confrontarem feminisme liberal 
amb el radical i el marxista i 
ubicarem les principals autores. 
I abordarem diferents debats:
Capitalisme i patriarcat són dos 
"sistemes" amb lògiques 
pròpies?
Podem encabir dins l'anàlisi 
marxista del capitalisme 
l'alliberament de les dones? 
Quina relació té amb la vaga 
del 8M i l'agenda internacional 
en matèria d'igualtat?

La perspectiva marxista ofereix 
sòlides eines d’anàlisi per 
comprendre les bases materials 
i objectives que generen 
elsconflictes nacionals. 
 
Qüestionarem els 
plantejaments polítics que 
miren de menystenir o 
caricaturitzar les lluites 
d’alliberament nacional per part 
de les classes populars.
 
Debatrem quines aportacions 
des del pensament marxista 
ens permeten aproximar-nos de 
forma conseqüent a la qüestió 
nacional, i per tant també, per 
enfocar la lluita independentista 
als Països Catalans.
 
 
 

Debats per un feminisme 
de classe

Marxisme i 
alliberament nacional

Teoria de l'explotació

Isabel Benítez

5 de març 19.30 h

Joan Sebastià Colomer

12 de març 19.30 h

Xabier Gràcia

26 de febrer 19.30 h


