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CONTI NGUT I  OBJ ECTIUS  

En el primer quadrimestre, s’estudiaran les figures i els corrents més rellevants de la 
filosofia política clàssica. Tot i que el seu contingut serà històric, en farem un 
tractament conceptual o temàtic. 
En el segon quadrimestre ens centrarem en l’obra de Rawls, Liberalisme polític, a 
partir de la qual seguirem les discussions de la filosofia política contemporània. 
S’espera que l’estudiant acabi coneixent les teories polítiques més destacades de la 
història del pensament polític des d’una perspectiva filosòfica. Un altre objectiu és que 
sàpiga pensar la política actual amb les claus interpretatives de la filosofia política.  

TEMARI  

1er semestre 
 
1. La comunitat antiga 

a) Del nómos al fýsei nómos. 
b) L’agustinisme polític. 

 
2. Transició a la modernitat. 

      a) La república i el monarca absolut: Maquiavel i Bodin. 
 
3. La constitució de l’Estat. 

a) Les teories del pacte social a Anglaterra. 
b) Els orígens del nacionalisme a França. 

 
4. L’Estat de dret i la història. 

a) La idea cosmopolita i la pau. 
b) La raó històrica i la guerra. 

 
 
    2n. quadrimestre
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     1. Rawls: A Theory of Justice: la justícia com a imparcialitat (fairness). 
 
     2. Rawls: Political Liberalism: el repte de la diversitat. 
 
     3. Objeccions a Rawls:  
                         Comunitarisme: Charles Taylor, Michael Sandel, McIntyre 
                         Pluralisme: John Gray 
                         Drets col.lectius: Kymlicka, Benhabib 
 

4. La democràcia deliberativa i el republicanisme: Pettit i Habermas. 
 

AVALUA CIÓ 

Examen final. Hi haurà un examen parcial al febrer.  
Lectures obligatòries del primer quadrimestre: Rousseau, Del contracte social, i Kant, 
La pau perpètua.  
Per al segon quadrimestre, es donarà com a lectura obligatòria un recull de textos. 
 

TUTORI A  INTEGRADA 

Lectura de textos i repàs dels aspectes fonamentals de l’assignatura. 
 

B IBL IOGRAFIA  B ÀS ICA  

 
Hampsher-Monk, I., Historia del pensamiento político moderno, Ariel. 
Held., D., Modelos de democracia, Alianza. 
Sabine, G., Historia de la teoría política, Fondo Cultura Económica. 
Touchard, J., Historia de las ideas políticas, Tecnos. 
Vallespín, F., recop., Historia de la teoría política, Alianza. 
 
 
Jonathan Wolf, Filosofía política, Ariel. 
Gargarella, R., Las teorías de la justicia después de Rawls, Paidós.  
Kymlicka, W., Filosofía política contemporánea, Ariel. 
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