
 

 

 

MARTHA  

NUSSBAUM 
F I L Ò S O F A 
 

 

TEMES CENTRALS 

El feminisme 

La vulnerabilitat 

La decència 

L’impossibilitat de separar la justícia de les 

capacitats. 

La centralitat de les emocions a l’hora 

d’entendre la racionalitat 
 
 

 

 

Nussbaum Craven Nussbaum va néixer a 

Nova York (1947). El seu pare era un advocat 

important i la seva família provenia dels 

primers colons dels Myflower Va estudiar en 

diverses escoles d’elit i ell mateixa es descriu 

com a “membre de l’elit WASP de la costa 

est... molt estèril i molt preocupada per 

l’estatus i els diners.” Això li va donar una gran 

sensibilitat per la qüestió de la justícia. 

 

Ha desenvolupat una filosofia centrada en el 

tema de les capacitats, és a dir, en la defensa 

que la justícia només es possible si els individus 

poden fer  créixer les seves possibilitats de 

creació de manera autònoma. 

 
 



 

AMB QUI DEBAT 

La teoria de les capacitats entra 

en debat amb 

 

Els utilitaristes perquè les 

capacitats són una qüestió de 

justícia, no d’interessos. 

 

John Rawls perquè una teoria de 

la justícia ha de partir de la 

situació real de les persones i no 

d’una abstracció o situació ideal. 

 

Judith Butler perquè considera 

que el feminisme és un moviment 

per la justícia i per la capacitació 

de les dones i no per modificar el 

llenguatge o per limitar-se a 

canvis simbòlics 
 

QUI LA INFLUEIX 

Nussbaum es considera 

aristotèlica. Una teoria política 

s’ha de regir sempre per criteris de 

prudència. 

 

Va treballar la teoria de les 

capacitats amb l’economista 

Amartya Sen 

LES DEU CAPACITATS 

Una política pública hauria de 

potenciar i fer créixer les 

capacitats per a: 

  

(1) la vida,  

(2) la salut del cos,  

(3) la integritat del cos,  

(4) els sentits (associats a la 

imaginació i el pensament),  

(5) les emocions,  

(6), la raó pràctica,  

(7) l’afiliació,  

(8) les altres espècies,  

(9) el joc,  

(10) el control sobre el medi 

ambient 

 

• FEMINISME 

 

És una part central de la lluita per la justícia. 

 

S’exerceix a través de la capacitació de les dones. 

 

És un valor universal, no depèn d’una cultura o d’una religió.  

• VULNERABILITAT 

Tots els humans som fràgils i vulnerables. 
 

Saber-nos vulnerables ens ha de fer prudents i compassius. 

 

Una societat justa ens ha de capacitar per a evitar la 

vulnerabilitat.  

 

• DECÈNCIA 
 

Una societat decent és la que permet desenvolupar les 

capacitats dels seus ciutadans i no limita la seva creativitat. 
 

És indecent que una persona no pugui viure amb dignitat o 

que se l’hi impedeixi accedir a uns estàndards de llibertat.  

 

• EL PAPER DE LES CAPACITATS 
 

Les capacitats són drets humans que constitueixen el 

fonament moral de l’elaboració de les polítiques públiques 
 

Són una exigència de dignitat, perquè sense capacitats no 

hi ha justícia.  

 

• EL PAPER DE LES EMOCIONS 
 

Les emocions són prèvies a la raó i sovint la fonamenten 
 

La nostra ment s’explica el món en forma de narracions 

fortament influïdes per les emocions. 
 

Cal una educació de les emocions per evitar que es 

desbordin 

 

L’educació té un paper bàsic en l’aprenentatge i la gestió 

de les emocions 

 

 

 

 

 


