Rose D. Friedman
Rose Director Friedman (1901 – 2009, Ucraïna)
Rose va néixer en un petit llogaret a Ucraïna, però de seguida es va traslladar als Estats Units, on vivia el pare, que abans de la Primera Guerra Mundial havia escapat de l'antisemitisme. El 1980 juntament amb el seu marit
va escriure la seva obra més important, Llibertat de triar, que té dos
orígens principals: Capitalisme i llibertat —obra escrita amb el seu marit, el
premi Nobel Milton Friedman— i una sèrie de televisió coproduïda i titulada igual que el llibre. Llibertat de triar l’emetia la cadena nord-americana
PBS i, igual que el llibre, va tenir un gran impacte mundial i va ajudar a
estendre el rebuig a la intromissió estatal en economia. A Capitalisme i
llibertat, i en un intent de deﬁnir el paper que el govern estatal hauria
d'ocupar en una societat lliure, Rose hi examina el paper del capitalisme
competitiu entès com un sistema de llibertat econòmica i com una condició necessària per a la llibertat política. Llibertat de triar és una aproximació a la ciència política inﬂuenciada principalment pels economistes
Anthony Downs, James M. Buchanan, Gordon Tullock, George Stigler o
Gary Becker.
Rose és recordada per les seves lliçons sobre la importància de la llibertat,
la substitució del servei militar obligatori per un exèrcit voluntari, el rebuig
dels controls governamentals de preus i salaris, i la llibertat d'ensenyament
a partir del fet que els pares puguin escollir l'educació que volen per als
seus ﬁlls.

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

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”

* Libertad de elegir. Esplugues de Llobregat: Orbis, 1983
* Libertad de elegir: hacia un nuevo liberalismo económico. Barcelona:
Grijalbo, 1987
Amb la col·laboració de:
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