
Lectura de textos de filosofia pràctica 
 
 

Professor/a: Mercè Rius  Curs acadèmic: 2009-2010 

Cicle: Segon Curs:  

Quadrimestre: Segon Grup: 1 

Crèdits:  Tipus: OP 

Àrea: Filosofia moral Horari: Dimarts i dijous, de 10 a 11:30 

 

Tutoria:   

  
 
CONTI NGUT 
 
Reflexió centrada en l’obra d’Adorno i la de Sartre a partir de dues categories pròpies o 
afins de les filosofies sobre “l’impolític”, que ha estat definit recentment com una 
“crítica de la raó política”. Aquestes categories són “l’impossible” i “l’irrealitzable”. 

OBJECTIUS 

S’espera que l’alumne adquireixi coneixement d’ambdós autors des d’una perspectiva 
que els acosta a les reflexions filosòfiques més actuals. Aquest acostament precís no 
només pot optimitzar el seu esforç intel·lectual, sinó que ens ha de permetre d’obtenir 
una visió de conjunt, i tanmateix aprofundida, de l’obra de dos pensadors molt 
complexos.  

TEMARI 

1. La raó política: anàlisi històrica. 
2. La lògica de la història: crisi del segle XX. 
3. Economia i tecnologia: efectes sociopolítics. 
4. Adorno: la impossibilitat de la utopia. 
5. Sartre: la comunitat irrealitzable. 

BIBLIOGRAFIA 

Les obres de Adorno i Sartre. Del primer n’hi ha una edició espanyola d’obres 
completes en curs (editorial Akal). Gairebé tots els llibres del segon són editats per 
Gallimard. Es poden trobar a la biblioteca de la UAB. Però no serveixen, per al tema 
tractat, cap de les monografies que hi ha a la mateixa biblioteca sobre ambdós autors. 
 

M. Weber, Economía y sociedad, Fondo de Cultura Económica. 
   –            , El político y el científico, Alianza. 
   –            , Escritos políticos, Alianza.  
C. Schmitt, El concepto de lo político,  Alianza. 
   –              , Tierra y Mar, Trotta. 
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   –              , El Nomos de la Tierra, Centro de Estudios Constitucionales. 
M. Foucault, Seguridad, Territorio, Población, Fondo de Cultura Económica. 
 

 La bibliografia específica es facilitarà durant el curs.  

 

TUTORIA INTEGRADA 

Aclariment de dubtes i lectures complementàries. 
 

AVALUA CIÓ 

Examen final.  
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