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Conferència al CCCB, Violència d’estat, guerra, resistència. Per una 
nova política de l’esquerra, a càrrec de Judith Butler.

Per què unes vegades sentim horror o culpabilitat davant de la mort  
violenta d’altres éssers humans, i altres vegades sentim fredor o indi-
ferència? Quins mecanismes ens porten a reconèixer algunes vides 
com dignes de ser viscudes i a ignorar-ne d’altres? La crítica punyent 
de Judith Butler revela que les guerres recents que han iniciat els 
Estats Units han modelat la nostra percepció sobre què és una vida,  
o quines vides són valuoses i quines no. Segons Butler, aquesta dispa-
ritat, promoguda per uns mitjans de comunicació que ja formen part 
de la maquinària bèl·lica, ha conduït a l’abandonament de poblacions 
senceres que no s’ajusten a la norma occidental del que es considera 
humà. El discurs sobre la violència d’estat i sobre la guerra ha instru-
mentalitzat valors “liberals” com ara el feminisme i el secularisme per 
menyscabar la nostra manera d’entendre el multiculturalisme i les 
llibertats sexuals, i les polítiques actuals sobre la immigració i l’islam. 

Judith Butler és catedràtica de retòrica i literatura comparada a 
la Universitat de Califòrnia, Berkeley. Inicialment especialitzada en 
estudis de gènere, és considerada una de les intel·lectuals més influ-
ents del món. Entre les seves darreres obres destaquen Vida precaria 
(2006), Deshacer el género (2006), El género en disputa: el feminismo 
y la subversión de la identidad (2007), i Vulnerabilitat, supervivència 
(2008), publicat dins de la col·lecció “Breus” del CCCB. Judith Butler 
va visitar el CCCB fa dos anys per participar en el cicle de debats  
“La condició humana”, i hi torna ara coincidint amb la traducció al  
castellà del seu últim llibre, Marcos de guerra (2010), publicat recent-
ment per Paidós.
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