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Presentació 

Jordi Corominas i Joan Albert Vicens

La Revista Perifèria. Cristianisme, post-
modernitat, globalització dedica el seu 
primer número a la teoria política cos-
mopolita contemporània. El cristianisme 
porta en el seu ADN la idea d’una igualtat 
i dignitat essencial de tots els éssers hu-
mans independentment de la seva iden-
titat, cultura, poble, sexe o classe social. 
N’hi ha prou que recordem les paraules 
de Pau, representant prou qualificat de 
la primera generació de cristians: “Ja no 
hi ha jueu, ni grec, ni esclau, ni lliure, ni 
home, ni dona” (Gal. 3,28) i com les pri-
meres comunitats cristianes desafiaven el 
Cèsar, l’ordre imperial romà i els seus va-
lors. D’altra banda, el procés de globalit-
zació i la crítica postmoderna han qüesti-
onat una de les creacions més sòlides de 
la modernitat: l’estat-nació, trobant-nos 
ara, en el segle XXI, en un interessant 
punt de contacte cristians, corrents hu-
manistes, i pensadors postmoderns. 

Som molts els que, partint de creences, 
fonaments i plantejaments molt diversos, 
compartim neguits i preocupacions al vol-
tant de les inèrcies de la globalització i un 
tarannà universalista que ens porta a trans-
cendir fronteres i prejudicis i a qüestionar la 
configuració del capitalisme postmodern. 
Per això, hem volgut començar la singla-
dura de la revista Perifèria. Cristianisme, 
postmodernitat, globalització abordant 

una qüestió ben gruixuda: ¿Hi hauria alguna 
alternativa política, social i econòmica que 
permetés corregir les tendències inexora-
bles del sistema econòmic i polític actual 
vers la desigualtat, la dominació i la guerra? 

Alguns autors significatius en el camp de 
la teoria política cosmopolita contemporà-
nia responen que sí. Per exposar els seus 
plantejaments, partim de les veus d’alar-
ma dels economistes Thomas Piketty, en 
l’article El capitalismo patrimonial del 
siglo XXI, resumit per Jordi Corominas, 
Carlos Gradin, en el seu treball: Globa-
lización asimètrica, desigualdad y re-
distribución:  el capitalismo en el siglo 
XXI,  i del sociòleg Zygmunt Bauman en 
la síntesi dels seus plantejaments que fa 
Jordi Carominas en l’article El reto de 
unir poder y política. Tots tres ens mos-
tren, si ens en quedava cap dubte, que la 
societat mundial avança en una direcció 
equivocada i perillosa. També apunten al-
gunes solucions i alternatives. És, però, 
en l’Entrevista de Jean-Paul Gagnon al 
sociòleg David Held  sobre la democrà-
cia cosmopolita i en l’article de Jordi Co-
rominas De las democracias de estado 
a la democràcia cosmopolita, on s’apro-
fundeix més en les possibilitats d’un nou 
ordre polític mundial que no compti amb 
la violència com a fonament de la seva 
conservació. Aquestes propostes políti-
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ques les complementem amb les propos-
tes culturals cosmopolites del sociòleg 
Zygmunt Bauman, Múltiples cultures, una 
sola humanidad, y del filòsof Kwame Ant-
hony Appiah, Mi cosmopolitismo.

L’alternativa cristiana en front dels po-
ders estatals i imperials i la seva reper-
cussió política la trobem esbossada en 
l’article del filòsof i teòleg Antonio Gon-
zález: Ser cristiano más allá del sistema. 
Finalment, l’article del filòsof  Joan Albert 
Vicens, La legitimació del sobiranisme 
en la societat global. El cas català intenta 
situar el debat sobre la reivindicació ca-
talana del dret a l’autodeterminació en el 
marc teòric que els articles anteriors han 
dibuixat, i es planteja el problema de la 
seva legitimació política, ètica i històrica.

Esperem que la lectura d’aquest primer 
número de Perifèria. Cristianisme, post-
modernitat, globalització sigui profitosa. 
La nostra intenció és publicar un número 
anual centrat en una tema d’actualitat o, 
si més no, en temàtiques que ens facin 
reflexionar sobre el nostre present. Elabo-
rem la revista a partir d’articles inèdits o de 
recensions de llibres i traduccions d’arti-
cles publicats a internet que volem donar 
a conèixer en català, castellà: considerem 
que és l’articulació i la unitat temàtica del 
conjunt la que dóna una nova compren-
sió de la qüestió tractada. Ens agradarà  
poder comptar amb les vostres reflexions 
i suggeriments, que ens podeu remetre a:  
revistaperiferiacpg@gmail.com

mailto:redaccio@revistaperiferia.org
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