
CURS DE LECTURA DEL CAPITAL DE CARLES MARX 

 

Coordinador:  

  

 Antoni Puig Solé 

 

 

Objectiu del curs:  

 

 Conèixer l'obra de Marx. 

 Llegir de manera col·lectiva els tres volums del Capital.  

 Vincular-ho  a la realitat concreta dels nostres dies. 

 Socialitzar els coneixements adquirits. 

 

Metodologia:  

 

 

 Exposició i presentació inicial d'unes notes de resum,  per part del coordinador, 

dels capítols sotmesos a lectura i debat. 

 Torn de preguntes i suggeriments, 

 Lectura individualitzada de cadascun dels capítols. En alguns casos, per a sortejar 

les dificultats es  podrà recórrer a la lectura d'un text més simple, que  reculli els 

conceptes fonamentals que Marx desenvolupa en el Capital (llibre de Lapidys i 

Ostrovitianov i/o llibre de Jacques Gouverneur). 

 Debat col·lectiu. 

 Conclusions. 

 

Activitat addicionals 

 

 De manera periòdica s'organitzaran xerrades amb experts en matèries que tinguin 

relació amb capítols que ja s'hagin llegit  o s'estiguin llegint. 

 

Bibliografia mínima: 

 

 

 V.I. Lenin:  Karl Marx : notícia biogràfica, esposició del marxisme i bibliografia 

/; [traducció de Jordi Moners i Sinyol]. Sant Boi de Llobregat : Lluita, 1983.  

 

Es tracta d'una biografia de Marx breu i molt condensada que permet tenir una 

visió general de la vida i de la doctrina de l'autor de El Capital. És un excel·lent punt 

de partida. 

 

Es pot descarregar una versió en castellà: 

 

http://www.marx2mao.com/M2M(SP)/Lenin(SP)/KM14s.html 

 

  

 Karl Marx: El Capital  

 

S'aconsella la versió catalana, publicada per edicions 62/Diputació de Barcelona 

http://www.marx2mao.com/M2M(SP)/Lenin(SP)/KM14s.html


[traducció de Jordi Moners i Sinyol].  També es pot  utilitzar qualsevol de les 

edicions en altres llengües.  

 

 Un resumen de El capital de Marx .Gabriel Deville 

 

Es una mol bona  versió resumida de El Capital, que el propi Marx va revisar. Pot ser 

adequada com a primera lectura. 

  

 Lapidys y Ostrovitianov: Manual de economía política. Siglo veintiuno de españa 

editores sa. 1974 

 

Es tracta d'un  llibre breu, amb un redactat molt accessible i pedagògicament 

correcte tot i que hi ha alguns plantejaments discutibles. 

 

 

Blog de consulta 

 

Des del meu bloc (http://apuigsole.blogspot.com.es/) he activa una pestanya que 

dona lloc a un seguit de recursos sota el nom genèric de “La meva lectura de El 

Capital de Marx”.  

Entre aquest recursos hi ha enllaços per accedir gratuïtament a tota la bibliografia 

que es recomana més amunt. 

A la  pàgina  aniré penjant les entregues resum que serviran per dinamitzar cada 

una de les sessions. 

 

L’enllaç directe  de la pàgina  és: 

 

http://lecturadelcapital.blogspot.com.es/ 

 

Temporalització 

 

Les sessions se celebraran mensualment i amb  el següent calendari: 

 

 

Lloc: 

 


