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Objectiu del curs:
Familiaritzar els alumnes amb els textos c1éissicsque han caracteritzat la construcció
teorica de l'Estat modern, des del Renaixement fins a la Revolució Francesa.

Temari:

1.- La Modernitat: Aproximacions teoriques

2.- La reflexió sobre l'Estat, element fonamental del pensament polític moderno

3.- Maquiavel: El desplegament d'una teoria de l'Estat autonoma i l'inici de la ciencia
política

4.- Continui'tat i canvi en la reflexió política moderna. La persistencia de trets
medievals. Reforma i Contrareforma.

5.- El dret a la resistencia i l'Unpacte del iusnaturalisme. Tolerancia religiosa i sobirania
política: lean Bodin.
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6.- De l'Estat de natura-a l'Estat racional. Individualisme i sobirania : Thomas Hobbes.
L'individualisme h"beral:1000 Locke.

7.- El pensament polític de la IHustració. L'Encic1opedia. El "despotisme iHustrat".
Voltaire. Diderot

8.- Aristocracia i liberalisme:Montesquieu, govern moderat i divisió de poders.

9.- 11. Rousseau. Voluntat general i sobirania popular. El Tercer Estat: E. Sieyes

10.- La revolució francesa: drets humans ijacobinisme. Les herencies de la revolució.

Bibliografia:

Els alumnes treballaran directament sobre les obres d'alguns dels pensadors esmentats
que seran comentades durant les c1asses. Per a cada tema s'assenyalara bibliografia
especifica. No obstant convé partir de lectures previes de caracter béisic. Així es
recomana comen9ar pels textos següents:

1*R. H.S. CROOSMAN. Biografia del Estado Moderno, Mexic,FCE (diverses edicions).

/ * George H. SABINE. Historia de la Teoría Política, Mexic, FCE (diverses edicions).

1* Jean-lacques CHEVALIER. Los grandes textos políticos desde Maquiavelo a nuestros
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dias. Madrid, Aguilar (diverses edicions).

L'alumne podra trobar una nodrida selecció de textos a:

1* Joan BOTELLA (el alii) (Eds.) .EI pensamiento político en sus textos de Platón a
Mane Madrid, Tecnos, 1994,454 pags.

Avaluació:

Els alumñes realitzaran a:ti de curs una prova per tal de determinar la nota final.


