
tant, pel fet de néixer ja en dependèn-
cia d’algú altre, pel fet que la vida prò-
pia no és tan pròpia, perquè, de bell 
antuvi, és necessàriament ja en mans 
d’algú altre que en pren cura. La tesi 
forta que defensa Judith Butler a par-
tir d’aquesta concepció de la vulnera-
bilitat com a condició de vida és que 
som abans relacions que individus. I 
així desallotja per sempre del para-
digma kantià el jo erigit i autònom 
que troba en la seva voluntat i en la se-
va raó tot allò que li cal per conèixer 
i per actuar. El lloc que deixa aquest 
jo ve a ocupar-lo la interdependència. 

Promiscuïtat intel·lectual   

Sense abandonar del tot cap dels te-
mes que han estat centrals en la 
construcció de la seva obra teòrica 
i tot fent gala del que ella mateixa
anomena promiscuïtat intel·lectu-
al, Judith Butler ha desplegat en el 
marc de les lliçons de la Càtedra 
Ferrater Mora alguns dels aspectes 
de la noció de vulnerabilitat decli-
nada com a interdependència i que 
ha anat desenvolupant a cavall de 
l’ètica i la filosofia política al llarg 
dels darrers vint anys, d’ençà que va 
publicar Precarious life: The power 
of mourning and violence (2004), 

escrit com a reacció als atacs a les 
Torres Bessones l’any 2001. 

En companyia de Hannah Arendt i 
d’Emmanuel Levinas, afirma la inter-
dependència com a forma de ser ate-
sa la condició vulnerable del cos que 
constitueix l’esfera pública davant de 
l’altre, un altre que sovint desconei-
xem. Així forja la seva reflexió actual, a 
què hem pogut assistir els darrers di-
es, on es demana pel valor que té la vi-
da, tant en termes individuals –en el 
context del moviment Black Lives 
Matter i de l’assassinat sistemàtic 
d’homes negres als Estats Units–, com 
en termes col·lectius –al·ludint al mo-
viment Ni Una Menos, que des de l’any 
2015 denuncia a l’Amèrica del Sud la 
violència masclista i el seu caràcter es-
tructural–. El nul valor que té la vida 
d’alguns subjectes, d’alguns cossos, es
fa manifest quan les seves morts no 
compten, quan s’hi refusa el dret a ser 
plorades, a fer un dol individual i 
col·lectiu de la pèrdua que comporten.  

En un retorn als plantejaments te-
òrics de la fenomenologia de Max 
Scheler i Merleau-Ponty, en què es va 
formar com a estudiant de doctorat, 
que posen la mirada en el món, Judith 
Butler es demana, com va fer Kierke-
gaard al segle XIX, per les formes en 

què el món tràgic d’Antígona ja fa ma-
nifesta la trama del món d’avui amb el 
qual estem entrellaçats. Antígona, 
com segles més tard la germana de 
George Floyd, en el funeral massiu ce-
lebrat a Minneapolis en la seva me-
mòria, fa visible la vida el valor de la 
qual ha estat negat, per ser prescin-
dible. L’estructura tràgica del món es 
fa manifesta allí on, malgrat haver 
procurat fer valer la vida, malgrat ha-
ver-hi procurat el valor més elevat, 
aquesta es malmet. 

La vida no és una mercaderia 

La novetat que comporta la conside-
ració de Butler del valor de la vida, 
inspirada en Derrida, rau a fer-lo sig-
nificar més enllà de l’àmbit econò-
mic. El valor, per tant, no remet a 
una operació de previsió ni d’anti-
cipació, ni diu cap mesura, sinó que 
és la xifra del que anomena “incalcu-
labilitat”. Només fent valer el caràc-
ter incalculable del valor pot la vida 
no ser copsada com a mercaderia, 
per treure’n un profit, per traficar-
hi, per explotar-la. Només així pot 
no quedar atrapada en els disposi-
tius del bio i del necropoder, com de-
nuncien Michel Foucault i Achille 
Mbembe respectivament, també fi-
dels partenaires de Judith Butler. 

Les lliçons van suscitar moltes 
preguntes i moltes van ser respostes 
per la convidada. Una, però, roman 
i ho fa en el si d’una estimulant para-
doxa. Judith Butler va insistir que
només és possible defensar l’equitat 
com a valor en el món que entretei-
xim si afirmem abans per a totes les 
vides el mateix dret a ser plorades. 
Queda per veure, i certament fa part 
de l’enigma que informa la vida po-
lítica alhora que tota política de la vi-
da, com és possible distribuir equi-
tativament el valor de la vida si jus-
tament es reclama que aquest valor 
sigui incalculable.e 

Judith Butler i  
el valor de la vida 
en el nostre món

La filòsofa ofereix una lliçó a la Càtedra Ferrater 
Mora sobre la vulnerabilitat i la interdependència

Els altres  
Butler 
defensa la 
tesi que som 
abans 
relacions que 
individus

Equitat 
El nul valor 
que té la vida 
d’alguns es fa 
manifest quan 
les seves vides 
no compten

PENSAMENT

Crònica

L
a Càtedra Ferrater Mora 
de pensament contempo-
rani de la Universitat de 
Girona ha comptat aques-
ta setmana amb la visita 

virtual de la filòsofa Judith Butler, 
professora a la Universitat de Cali-
fòrnia a Berkeley, que hi ha impar-
tit quatre lliçons a l’entorn de la 
qüestió que l’ocupa en el present: Li-
vable Life, Inhabitable World? [Vi-
da vivible, món habitable?]. En cons-
tant remissió a la situació pandèmi-
ca global, ha reflexionat sobre quins 
són els elements que, malgrat tot, 
fan que pagui la pena viure i quines 
són les condicions que fan habitable 
el món sense perdre de vista que no 
només l’espècie humana n’és hoste. 

La proposta filosòfica de Judith 
Butler va arribar al gran públic a ini-
cis dels anys noranta gràcies a la se-
va crítica a la concepció essencialis-
ta de la identitat de gènere, segons la 
qual hi ha només dos sexes que es 
corresponen amb uns atributs geni-
tals determinats. Segons Gender 
trouble (1992), la identitat de gène-
re és performativa, és a dir, resulta 
d’operacions lingüístiques i simbò-
liques que configuren marcs de sen-
tit normatius en virtut dels quals al-
guns subjectes, també a causa de la 
seva elecció sexual, són reconeguts 
i altres, en canvi, són exclosos, se-
gregats i fins i tot executats, alhora 
que alguns cossos són considerats 
normals i d’altres, en canvi, abjectes. 

A partir de la primera dècada del 
nou segle, la seva preocupació gira 
entorn de la condició vulnerable del 
subjecte, de qualsevol subjecte, pel fet 
de tenir, de ser, de viure un cos i, per 

DOCTORA EN FILOSOFIA
BEGONYA SÁEZ TAJAFUERCE

Judith Butler va visitar 
virtualment la Càtedra 
Ferrater Mora de la Universitat 
de Girona. CRISTINA CALDERER 

25/10/20Ara

Cataluña
Pr: Diaria

Tirada: 22.945

Dif: 13.883
Pagina: 54

Secc: CULTURA    Valor: 6.655,19 €    Area (cm2): 865,8    Ocupac: 94,74 %    Doc: 1/1    Autor: BEGONYA SÁEZ TAJAFUERCE    Num. Lec: 84000

C
o

d
: 1

3
5

1
4

3
9

4
8

10 / 62


	ÍNDEX
	Universitat de Girona 
	LA POLITÒLOGA QUE VA CRÉIXER ENTRE LLIBRES
	EDUCACIÓ, LA SEQÜELA SILENCIOSA 
	LOS UNIVERSITARIOS, ENTRE EL DESÁNIMO Y LA RESIGNACIÓN CON LA NUEVA VIRTUALIDAD 
	JUDITH BUTLER I EL VALOR DE LA VIDA EN EL NOSTRE MÓN 
	APRENDRE PEL PUR PLAER D'APRENDRE 
	PORTADA - L'ÈXIT DELS ESTUDIS POLITÈCNICS: ATRAURE TALENT I VOCACIÓ 8
	L ' ÈXIT DELS ESTUDIS POLITÈCNICS A GIRONA: ATRAURE TALENT I VOCACIÓ 

	Universitats i Parcs Tecnològics 
	PRECARIETAT A LA UNIVERSITAT: CAL UN PLA URGENT 
	UNIVERSITAT 
	SI NO QUIERE SER 'PAUPERNNIAL' ESTUDIE TRES CARRERAS
	ENTREVISTA A MARIYA GABRIEL, COMISARIA DE EDUCACIÓN: "VAMOS A EXTENDER LAS BECAS ERASMUS A SECUNDARIA" 
	DIAGNOSTICAR LA SEPSIS EN SOLO TRES HORAS 
	L'IRTA ÉS UN DELS CENTRES QUE PODEN PLANTAR PER INVESTIGAR 
	LA DOBLE ÀNIMA DE LA FLOR MÉS POLÈMICA 
	CAVALLS DE TROIA VS. VIH
	AMPOLLES QUE GUANYEN VIDA 
	SALUD: DEL DESCALABRO SIN PRECEDENTES A LA GRAN OPORTUNIDAD 
	EL FIN DE UNAMUNO ERA UNA 'FAKE NEWS' 
	EL BSC LLEGA AL MERCADO 
	SUSPENSO GENERAL EN LA SEGUNDA OLA
	CERTEZAS PEDÍS 
	SE BUSCAN EXPERTOS EN TRABAJAR DESDE CASA 
	ESTUDIAR ENTRE VIDEOCONSOLAS Y ASIENTOS ERGONÓMICOS
	"APRENDER A APRENDER ES LA HABILIDAD DEL FUTURO"
	AJUSTE PROGRESIVO ENTRE VOCACIÓN Y SALIDAS LABORALES 
	CREATIVIDAD, UN 'ARTE' IMPRESCINDIBLE EN LAS PROFESIONES STEM 
	UN NOU REACTOR DE FUSIÓ NUCLEAR PODRIA FUNCIONAR 
	INDÚSTRIA, CIÈNCIA I TECNOLOGIA, L'ÚNIC CAMÍ
	LA VACUNA D'OXFORD AVANÇA: CIENTÍFICS CONSTATEN UNA GRAN RESPOSTA IMMUNITÀRIA
	LOS UNIVERSITARIOS, ENTRE EL DESÁNIMO Y LA RESIGNACIÓN CON LA NUEVA VIRTUALIDAD 
	LA LLEGADA DE UNIVERSITARIOS EXTRANJEROS CAE HASTA EL 80% 
	¿A QUIÉN DEBEMOS ESCUCHAR?
	EL COVID ACELERA LA DEFORESTACIÓN
	PROYECTO SOBRE AGROALIMENTACIÓN

	Educació i Ensenyament 
	LES ONG JA HAN FET 39.000 PCR A LES ESCOLES 
	OPEN ARMS I LA CREU ROJA FAN CRIBATGES A LES ESCOLES PER ALLIBERAR ELS CAP
	OPEN ARMS Y CRUZ ROJA HACEN TESTS EN COLEGIOS CATALANES 
	QUAN EL COVID TANCA ESCOLES, ELS NENS DEL MÓN VAN A TREBALLAR
	LAS ESCUELAS AFRONTAN LAS CUARENTENAS SIN PORTÁTILES 
	FRANCIA REFORZARÁ EL CONTROL DE LAS REDES SOCIALES TRAS EL ASESINATO DEL PROFESOR
	EL GOVERN SOPESA CERRAR LAS ESCUELAS SI NO BASTA CON EL TOQUE DE QUEDA
	LAS FAMILIAS DEPLORAN EL "OLVIDO" DE LOS ALUMNOS EN CUARENTENA
	"HAY QUE VISIBILIZAR LA POBREZA INFANTIL, COMO SE HIZO CON LA VIOLENCIA MACHISTA" 
	APOYO INTEGRAL FRENTE A LA POBREZA INFANTIL 
	ACABAR AMB LA SEGREGACIÓ ESCOLAR, UNA FEINA DE TOTS
	L'ESCOLA CONTRA LA FOSCOR 
	EL PROFE 'HÚSAR NEGRO'(*)





