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Conferència al CCCB,  Llibertat de consciència. Contra els fanatismes

Presentada pel Sr. Josep Joan Moreso, Rector Magnífic de la Universitat 
Pompeu Fabra i catedràtic de Filosofia del Dret

Les polèmiques recents sobre la presència de símbols religiosos a les 
escoles o l’ús del vel han fet palesa la dificultat de les democràcies 
contemporànies per garantir la igualtat i la llibertat de consciència 
de tots els ciutadans. Amb l’augment de la diversitat, s’han revifat els 
conflictes sobre la distribució de les llibertats als espais públics i s’ha 
qüestionat la preeminència de les religions majoritàries. I encara que 
no es discuteix que una democràcia veritablement respectuosa amb el 
pluralisme s’ha d’esforçar per preservar el dret a la igualtat i el respecte 
d’altres creences religioses, la qüestió és com articular quotidianament 
aquests difícils equilibris. La proposta de Martha Nussbaum consisteix 
a renovar el compromís de les democràcies amb una llarga tradició de 
pensament basada en el respecte per la llibertat de consciència i que té 
les seves arrels a Nord-amèrica i Europa, però també en la tradició de 
l’Islam més liberal. 

Martha Nussbaum és una de les pensadores més destacades en  
l’àmbit de la filosofia i les ciències socials. Els seus treballs s’han  
centrat especialment en la filosofia antiga, la filosofia política i l’ètica  
i el dret, sense oblidar l’estudi de les emocions. Actualment, és profes-
sora a la Facultat de Dret i Teologia de la Universitat de Chicago.  
Ha rebut vint-i-cinc graus honoraris d’universitats de l’Amèrica del Nord, 
l’Àsia i Europa. Entre les seves obres més recents traduïdes al castellà 
figuren Paisajes del pensamiento: la inteligencia de las emociones  
(Paidós, 2008), India. Democracia y violencia religiosa (Paidós, 2009)  
i Libertad de conciencia. Contra los fanatismos (Tusquets, 2009).
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