JUDITH BUTLER, XXXIII PREMI INTERNACIONAL CATALUNYA

Judith Butler, (1956, Ohio, EUA), és
filòsofa, catedràtica a la Universitat de
California Berkeley i activista pels drets
humans. Amb la seva obra ha realitzat
importants aportacions al feminisme,
l’ètica i la filosofia política, per les quals
es considerada com una de les veus
polítiques més influents de l'època
contemporània.
La seva obra va revolucionar i
transformar la teoria feminista, però
encara que es va donar a conèixer pels
seus estudis sobre el gènere, el seu
activisme pels drets de gais i lesbianes
i el seu suport al moviment queer, el
seu pensament s’estén fins a les seves
reflexions sobre el reconeixement, la
vulnerabilitat i la violència i, més
darrerament, les formes col·lectives
d’acció política. En aquest sentit
actualment, és considera també una
de les intel·lectuals més influents del món en altres disciplines acadèmiques, com són
la filosofia, l’ètica, el dret, les ciències polítiques o l’estudi de la literatura.
Per aquest motiu la seva influència intel·lectual en el pensament contemporani no es
pot reduir a un camp d'estudi, encara que en cert sentit podem considerar que es troba
inscrita globalment en el compromís ètico-polític que articula el seu projecte teòric:
combatre la violència —normativa, simbòlica, física, sexual o política— que condiciona
la vida de determinats col·lectius més vulnerables i exposats a l’exclusió i al dolor.
Essent una crida per reconèixer aquesta condició i per reconsiderar l'abast, la defensa i
ampliació dels drets civils i polítics.
L'activisme i pensament de Judith Butler commou perquè obeeix a un desig de viure: de
fer que la vida compti, importi, sigui possible, però també perquè la seva lucidesa ens
obliga a pensar sobre aspectes cabdals de la nostra societat i de la nostra existència de
manera nova.

BIOGRAFIA
Judith Butler (1956) és professora Maxine Elliot al Departament de Literatura
Comparada i al Programa de Teoria Crítica a la Universitat de Califòrnia, Berkeley.
Va ser directora fundadora del Programa de Teoria Crítica i del Consorci Internacional
de Programes de Teoria Crítica a la UC Berkeley, finançat per la Fundació Andrew
Mellon. Doctorada en Filosofia per la Universitat de Yale el 1984.
És autora de Subjects of Desire: Hegelian Reflections in Twentieth-Century France
(1987), Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity (1990), Bodies That
Matter: On the Discursive Limits of “Sex” (1993), The Psychic Life of Power: Theories of
Subjection (1997), Excitable Speech(1997), Antigone’s Claim: Kinship Between Life and
Death(2000), Precarious Life: Powers of Violence and Mourning (2004); Undoing
Gender (2004), Who Sings the Nation-State?: Language, Politics, Belonging (amb
Gayatri Chakravorty Spivak el 2008), Frames of War: When Is Life Grievable? (2009),
and Is Critique Secular? (coescrit amb Talal Asad, Wendy Brown, i Saba Mahmood,
2009) and Sois Mon Corps (2011), co-authored with Catherine Malabou.
Els seus llibres més recents inclouen: Jewishness and the Critique of Zionism (2012),
Dispossessions: The Performative in the Political co-authored with Athena Athanasiou
(2013), Senses of the Subject (2015), Notes Toward a Performative Theory of Assembly
(2015), and The Force of Nonviolence (2020). She is the co-editor of Vulnerability in
Resistance (Duke University Press, 2016).
Els seus llibres han estat traduïts a 27 idiomes.
Els seus projectes futurs inclouen un estudi sobre la pèrdua de la forma humana en
Kafka i Benjamin i una investigació sobre les ficcions filosòfiques en l'obra de Freud.
També és activa en política de gènere, sexualitat i drets humans, polítiques contra la
guerra. A més a més, forma part del consell assessor de Jewish Voice for Peace i del
seu comitè de llibertat acadèmica, així com del Consell Assessor de The New University
in Exile a la New School. University i de la junta del Centre de Drets Constitucionals.
Des del 2020 és presidenta de la Modern Language Association, on també va exercir
com a presidenta del Comitè per a la Llibertat Acadèmica i les Responsabilitats
Professionals (2013-15). Ha estat membre de la junta de l'Institut fuer Sozialforschung
de Frankfurt. És professora afiliada als Estudis Psicosocials del Birkbeck College i a la
Càtedra Hannah Arendt a l'European Graduate School de Suïssa.
Va ser la guardonada amb el Premi Andrew Mellon per a Distinguished Academic
Achievement in the Humanities (2009-13). Va rebre el premi Adorno de la ciutat de
Frankfurt (2012) en honor a les seves contribucions a la filosofia feminista i moral, el
premi Brudner de la Universitat de Yale per tot una vida dedicada als estudis sobre gais
i lesbianes, així com professora d’honor de la UC Berkeley el 2005. De les moltes beques
que ha rebut, destaquen les Guggenheim, Rockefeller, Ford, American Council of
Learned Societies,. També va ser seleccionada com a becària a l'Institut d'Estudis
Avançats de Princeton i al College des Hautes Etudes de París. Ha rebut títols honorífics
de la Université Bordeaux-III, Université Paris-VII, Grinnell College, McGill University,
University of St. Andrews, Université de Fribourg a Suïssa, Universidad de Buenos Aires
a Argentina, Universidad de Costa Rica, Université de Liége a Bèlgica, Universitat de
Xile, Universitat de Guadalajara i Universitat de Belgrad.

L'any 2013, va rebre el diploma de Cavaller de l'Ordre de les Arts i les Lletres del
Ministeri de Cultura francès. El 2015 va ser escollida com membre de l'Acadèmia
Britànica i el 2019 va ser escollida per a l'Acadèmia Americana de les Arts i les Ciències.

