
JOSEP MARIA CASASÚS, convidat
Josep Maria Casasús i Guri (Barcelona, 1944), periodista i 
catedràtic d’Universitat. Doctor en Ciències de la Infor-
mació. Ha estat degà de la Facultat de Comunicació de la 
Universitat Pompeu Fabra. Fou president de la Societat 
Catalana de Comunicació i de la Sociedad Española de 
Periodística, i primer degà de Periodisme a la Universitat 
Pompeu Fabra (UPF). És membre numerari de l’Institut 
d’Estudis Catalans. Ha rebut la Creu de Sant Jordi, i la dis-
tinció Jaume Vicens Vives a la qualitat docent universitària. 
Ha estat president de la Societat Catalana de Comunicació 
de la qual va ser fundador. Els seus treballs d’investigació 
sobre comunicació i periodisme han tingut una àmplia 
projecció internacional.

ISONA PASSOLA, convidada
Productora de cinema i fundadora de Massa D’or Pro-
duccions. Llicenciada en Història Contemporània per la 
Universitat Autònoma de Barcelona. Va estudiar Direcció 
d’Actors a la New York University i ha dirigit pel·lícules 
com l’Endemà, Per on passa el futur i Catalunya-Espanya. 
El seu lideratge en l’àmbit de la producció ha generat, entre 
elles, films com Pa Negre i El Mar, d’Agustí Villaronga. És 
presidenta de l’Acadèmia del Cinema Català, membre del 
Consell Nacional de Cultura i de les Arts i presidenta del 
Consell d’Administració BTV (2010-2011). La seva trajectòria 
es distingeix pel seu compromís cívic i moral en l’àmbit de 
la cultura i molt particularment per una impecable trajec-
tòria cinematogràfica que ha fet possible estendre el cinema 
català a nivell internacional.
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TAULA PERMANENT PENSAMENT I  DEBAT
Les taules estan formades per un acadèmic i dues 
personalitats convidades procedents del món de la 
cultura, la filosofia o la ciència.

LA RELACIÓ ESTÈTICA / ÈTICA EN LA CULTURA DE MASSES
Acadèmic: Jordi Pericot
Convidats: Isona Passola i Josep Maria Casasús
Dimecres 25 de juny del 2014, a les 19:00 hores

T
JORDI PERICOT, acadèmic
Doctor en Història de l’Art i Llicenciat en Filosofia per la 
Universitat de Barcelona. Catedràtic emèrit de la Universitat 
Pompeu Fabra. Ha  desenvolupat la seva tasca universitària 
en els àmbits de la Comunicació social, la Teoria de la imatge 
i la Pedagogia del disseny, el que s’ha traduït en una basta 
producció de texts i obra teòrica. Ha exercit les Càtedres de 
Teoria del Disseny a la UB i de Teoria de la Imatge a la UPF 
de Barcelona. Fundador i col·laborador de la revista científica 
Temes de Disseny. L’any 1972 representà Espanya a la Biennal 
de Venècia. Ha estat director de l’Escola Elisava. 
La seva obra artística se situa entorn al cinetisme.
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LA RELACIÓ ESTÈTICA/ÈTICA 
EN LA CULTURA DE MASSES 
No hi ha estètica sense ètica, diu la cèlebre sen-
tencia que Kierkegaard popularitzà i que, poste-
riorment J. Mª Valverde va reprendre en deixar la 
Càtedra d’Ètica a la UB, eludint la necessitat d’una 
regeneració estètica en la cosa pública franquista.

Si en aquells moments els esforços per establir un 
equilibri entre aquestes dues categories eren difícils 
i dolorosos, ara, en el món actual, tampoc és una 
tasca fàcil voler restablir l’equilibri entre estètica i 
ètica immers en una cultura regida per un discurs 
que consolida l’aparença que redueix l’ètica a una 
simple pràctica exhibicionista, deslligada de la 
realitat.

D’altra banda, la submissió de la conducta social i 
individual al poder econòmic i la sacralització de les 
finances ens porten cap a una dilució de les regles 
i una alarmant obsolescència dels escrúpols que 
banalitzen l’ètica fins a reduir-la a un tot és vàlid, tot té 
un preu.
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UNA ESTÈTICA MANCADA D’ÈTICA 
Acadèmic: Jordi Pericot
Convidats: Isona Passola i Josep Maria Casasús

Dos valors, l’estètica i l’ètica, que permeten 
dues mirades del món ben diferenciades, que 
corresponen a dues opcions oposades de vida i 
a les quals hem de donar resposta amb la nostra 
elecció vital. L’una, estètica, orientada al món 
exterior i a la recerca del plaer i l’altra, mora-
lista, centrada en la subjectivitat i l’autocreació.
Nietzsche situa en un mateix pla de falsedat 
ètica i moral, els dos valors són falsos perquè 
tenen el seus orígens en el domini de l’home 
sobre l’home i proposa la “total llibertat crea-
tiva”.

Tanmateix, qualsevol experiència indivi-
dual se situa necessàriament dins l’arc de la 
col·lectivitat, de la societat, és a dir, de l’ètica. 
Sempre que fem alguna cosa, sigui bona o 
dolenta, afecta invariablement la convivència, 
els valors i els principis de la comunitat i, per 
tant, el seu desenvolupament i les seves quali-
tats. Actualment vivim immersos en una cultura 
regida per un discurs en què les lleis del mer-
cat, amb el seu desmesurat afany per obtenir 
beneficis, menyscaba tot i l’ètica es percep com 
una cosa del passat. Un obstacle a la creativitat 
i a la vida moderna.
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