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Pensament crític i modernitat: fonaments ideològics i 
expressions polítiques contemporànies. 
 
 
1. Propòsit i objectius de l’assignatura:  
 
Partint de la base que els alumnes ja han adquirit coneixements sobre Pensament  
Modern1 (a Pensament Polític i Teoria Política I) i han abordat les seves expressions 
polítiques en el Liberalisme, Nacionalisme, Socialisme o Anarquisme), en aquesta 
assignatura es tracta de plantejar i explicar les crítiques que s’han formulat i expressat 
a aquest corrent principal (i hegemònic) de pensament polític. Des de mitjans del segle 
XX, sobretot,2 (teoria crítica, neomarxisme i postestructuralisme) fins a temps més 
actuals (ecofeminisme, radicalisme democràtic, teoria queer), aquesta versió 
(pretesament) moderna (i hegemòmica) de pensament sembla haver estat 
qüestionada per un pensament crític. Un qüestionament que sovint s’ha interpretat 
més com a negació anti-moderna de la realitat que com a pensament crític des de la 
modernitat. 
 
També és cert, que aquest pensament crític ha tingut expressions polítiques en 
ideologies ben diverses i fins i tot contradictòries: des del feixisme o el fonamentalisme 
religiós fins a l’ecofeminisme, l’anticapitalisme, o el moviment queer; i que aquest fet, 
incrementa lògicament la complexitat ideològica del nostre objecte d’estudi. Així, 
veurem com els fonaments epistemològics, filosòfics i normatius d’aquestes “crítiques 
a la modernitat” també han estat molt diversos, donant-se paradoxes i dilemes que no 
es poden reduir a simples eixos de conflicte normatius.3  
 
El que tenen d’interessant aquestes crítiques, per al propòsit de l’assignatura, és que, 
en la mesura amb què han volgut qüestionar un ”statu quo” científic i ideològic, també 
s’han presentat com a pensament alternatiu davant d’un pensament interpretat com a 
únic i hegemònic; d’una manera similar a la que ho fan alguns moviments socials quan 
s’adrecen també a un pensament polític interpretat com a únic i hegemònic, i que,  
sovint identifiquen en el pensament neoliberal que sosté l’actual model de globalització 
econòmica i cultural. 
 
                                            
1 Tot i que trobem elements de modernitat en el pensament d’Aristòtil o de Maquiavel, 
convindrem en acotar un període que aniria de Descartes a Hegel o Marx.   
2 Aquí també és susceptible de discussió acotar un període, ja que trobem elements crítics, en 
el pensament utòpic, en l’anarquisme o el romanticisme. 
3 Si cal apuntar, ja, un cert tret en comú, com és el de llur incomoditat manifesta amb els 
postulats del liberalisme i del socialisme més clàssics i amb una idea unívoca de progrés. 
 



Del propòsit de l’assignatura es desprenen dos objectius principals: 
 
 
1. Iniciar l’alumne en Teoria Política Contemporània a través d’una incursió en 
un Pensament Crític Contemporani que ha tingut expressions en diferents 
dimensions del saber: 
 

en la dimensió epistemològica i teòrica: crítica de la raó instrumental i del 
positivisme clàssic, hermenèutica-fenomenologia, postestructuralisme i 
(de)construccionisme, pensament complex, ciència post-normal, democràcia 
radical, teoria queer.4

 
dimensió filosòfico-normativa: teoria crítica, neomarxisme, existencialisme, 
situacionisme, ludisme-nihilisme, ecofeminisme, pacifisme, anticapitalisme, 
nova cultura del territori, moviment queer.5

 
dimensió artístico-cultural: (romanticisme-dandisme), futurisme, surrealisme-
dadaïsme, Bauhaus, teatre de l’absurd, música dodecafònica, pintura 
expressionista, pop art, rock progressiu, punk, new age)6

 
2. En abordar aquestes crítiques de la modernitat, ens podem plantejar un debat 
més seriós sobre la naturalesa de les crítiques a l’actual model de globalització.  
 
És el pensament crític, per naturalesa, anti-modern? 
 
De què parlem quan parlem postmodernitat: de modernitat reflexiva, de modernitat 
alternativa? 
 
Són veritablement Rawls i Habermas els darrers moderns, en pensament polític? 
 
És pertinent associar modernitat a liberalisme, capitalisme o  institucions de la 
democràcia representativa? 
 
En què contribueixen les crítiques de la modernitat al replantejament de les institucions 
liberals i de la democràcia representativa? 
 
Són els moviments altermundialistes expressions d’una critica a una modernitat que 
s’identifica en l’actual model neoliberal de globalització? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
4 Amb autors Heidegger, Derrida, Lyotard, Bataille, Foucault, Feyarabend, Morin, Munda,  
Laclau, Mouffe, Lovelock. 
5 Amb autors com Horkheimer, Gramsci, Bloch, Anders, Sartre, Debord, Sacristán, Castoriadis, 
Latouche, Mouffe, Butler. 
6 Tot i discutible, sigui tan sols per raons cronològiques, la inclusió del romanticisme en aquest 
corrent crític, aquesta inclusió respon a un criteri coherent amb el plantejament de 
l’assignatura.  



2. Estructura del curs i temari 
 
 
El curs s’estructura en dos blocs diferenciats: 
 
A) El primer bloc aborda de forma sincrònica i diacrònica el sorgiment i 
desenvolupament d’aquest corrent de pensament crític. S’aprofundirà en les 
expressions que hagin tingut impactes en alguna de les tres dimensions esmentades 
(epistemològica, ideològica, artística).   
 
El temes impartits són els següents: 
 

1. Què és la Modernitat?  
 

Elements de modernitat en el pensament polític hegemònic. Modernitat i 
judeocristianisme. Modernitat, liberalisme i capitalisme. Moderns i 
postmoderns: qui vol ser qui? 

 
2. Pensament crític i crítica de la Modernitat 

 
A. Antecedents. Utopistes i realistes. Socialisme utòpic i socialisme científic. 

Herois anti-moderns o dandis? Romanticisme: reacció o emancipació? 
Simbolisme i paradisos “artificials”. 

 
B. La crítica de la raó instrumental: les aportacions de l’Escola de Frankfurt. 

Teoria Crítica i Modernitat. 
 

C. Crítica de la modernitat marxista. Raons culturals i humanistes a Gramsci 
i Lukács. El grup Socialisme o barbàrie. La continuïtat del pensament 
neomarxista. 

 
D. Modernitat i crítica de la raó autoritària: Arendt i Anders. 

 
E. Postestructuralisme i deconstrucció de la Modernitat (Derrida-Foucault). 

Modernitat i espectacle en Debord. 
 

F. De la crítica a la proposta? Els moviments feministes, ecologistes i 
pacifistes. Sostenibilitat i nova cultura del territori. 

 
G. De la crítica a l’acció?  Democràcia radical, Teoria Queer i Cyborg. 

 
 
B) El segon bloc de l’assignatura s’articula en torn a 2 o 3 eixos de debat (segons 
alumnes): 
 
 

1. Capitalisme i crítica de la modernitat 
 

2. Gènere i crítica de la modernitat 
 

3. Identitat i crítica de la modernitat 
 
 



Aquests tres debats donen lloc a tallers i seminaris, amb un enfocament docent 
participatiu i col·laboratiu. L’alumne haurà de recórrer als continguts del primer bloc per 
tal de contextualitzar i argumentar en els esmentats debats.  
 
 
3. Avaluació i mètode docent: 
 
Per a superar l’assignatura, l’alumne haurà de realitzar proves i aportar evidències: 
 
Pel que fa el primer bloc de l’assignatura (50%): 
 

1. Elaboració d’un curt assaig (individual i presencial) al que s’adjuntarà la ressenya 
de tres lectures. (100%) / (50%) 

 
Cal superar la prova per a ser avaluat del segon bloc. 
 
 
Pel que fa el segon bloc (50%):  
 

1. Participació en els tallers (organització, moderació, aportació de materials) 
segons l’eix de debat escollit (individual) (50%) / (50%) 

2. Elaboració d’un informe i presentació de les conclusions dels tallers (col·lectiu) 
(50%) / (50%) 

 
L’alumne haurà d’assistir obligatòriament als seminaris de cadascun dels eixos de 
debat, però només als tallers de l’eix de debat que hagi escollit. 
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