
Joan Robinson (1903 – 1983, Anglaterra)

Joan Violet Robinson fou una economista anglesa, postkeynesiana. Després de 
la mort de Keynes, va formar part de l’anomenada Escola Postkeynesiana de 
Cambridge, a Anglaterra. Robinson constitueix un paradigma d’economista 
heterodoxa, ja que les seves teoritzacions van reunir aspectes de les més 
diverses escoles i es va oposar a las diverses ortodòxies dominants en Econo-
mia. Professora a la Universitat de Cambridge des del 1931, no va arribar a 
ser-ne catedràtica fins al 1965. Mai no li van donar el premi Nobel, fet que ha 
esta considerat un dels més tristos i injustos tractes deliberadament discrimi-
natoris. Va fer les seves primeres aportacions a l’economia dins l’àrea de la 
competència imperfecta, i hi oposava una variant a la tradició neoclàssica i 
marshalliana que dicotomitzava l’economia entre competència perfecta i 
monopoli absolut. Les seves aportacions més reconegudes deriven del seu 
treball sobre la teoria del capital i el creixement econòmic de les dècades dels 
cinquanta i seixanta. Mai no va acceptar la teoria neoclàssica del capital, com 
sí que ho havien fer altres companys seus del Cercle Postkeynesià, com ara 
Robert Solow o Paul Samuelson. 

En aquesta biblioteca, podeu trobar els seus llibres, marcats amb un 
distintiu...

* La Acumulación de capital. México, D.F.: Fondo de Cultura Económica, 1960
* Aspectos del desarrollo y el subdesarrollo. México, D.F.: Fondo de Cultura 
Económica, 1981
* La Economía de la competencia imperfecta. Madrid: M. Aguliar, 1946
* Economía postkeynesiana. Madrid: Herman Blume, 1984
* Ensayos Críticos. Mdrid: Orbis, 1988
* Ensayos de economía postkeynesiana. México, D.F.: Fondo de Cultura Econó-
mica, 1959
* Ensayos sobre análisis económico. México, D.F.: Fondo de Cultura Económi-
ca, 1964
* Ensayos sobre la teoría del crecimiento económico. México, D.F.: Fondo de 
Cultura Económica, 1965
* An essay on marxism economics. London, New York: MacMillan: St. Martin’s 
Press, 1942
* Essays in the theory of economic growth. London: St Martin, 1962
* Filosofía económica. Madrid: Gredos, 1966
* Introducción a la economía moderna. Madrid: FCE, 1982
* Relevancia de la teoría económica. Barcelona: Martínez Roca, 1976
* Teoría del desarrollo. Barcelona: Martínez Roca, 1979

Amb la col·laboració de:

 

Pots trobar més 

biogra�es i llibres 

de dones a totes les 

biblioteques de la 

URV!

Produït per la Universitat Rovira i Virgili i l’Observatori de la 
Igualtat amb motiu de la celebració de l’any “2010, Any de 
les Dones i les Ciències”

Observatori de la Igualtat
URV - Campus Catalunya
Av. Catalunya, 35. 43302, Tarragona
977256193 / observatori.igualtat@urv.cat

http://www.urv.cat/igualtat
http://www.urv.cat/any_dones_ciencies/index.html

http://www.urv.cat/biblioteca


