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Prerequisits

Per a fer un seguiment adient de l'assignatura, no és necessari haver cursat els estudis de Ciència Política,
però sí haver realitzar l'assignatura Introducció a les Ciències Polítiques i Relacions Internacionals, tot havent
assimilat els utillatges propis de les Ciències Polítiques. Per a aquest fi, es recomana revisar els continguts
teòrics i metodològics apresos a l'assignatura de primer curs.

D'altra banda, atès que la majoria de les lectures seran en anglès, és necessari un nivell mínim de comprensió
lectora d'aquest idioma per a un bon seguiment tant de les lectures obligatòries com de les complementàries.

Objectius

L'assignatura Política de l'Àsia Oriental és junt amb Relacions Internacionals a l'Àsia Oriental, una de les
assignatures del Grau en Estudis d'Àsia Oriental que tracten d'analitzar la realitat política de la zona, tant des
d'una visió internacional, regional o nacional. La necessitat d'incloure una assignatura d'aquest tipus en uns
estudis de caire multidisciplinari respon a diferents justificacions. En primer lloc, qualsevol especialista de la
zona geogràfica que s'estudia en aquest Grau ha de tenir una idea clara de quins són els principals sistemes
polítics de la regió, especialment les seves dues potències, la Xina i el Japó. En segon lloc, un estudi
aprofundit ens possibilita l'assoliment d'uns coneixements de tots els elements del sistema; és a dir, dels
actors, dels processos i de les institucions, des d'un punt de vista dinàmic i no estàtic. Per últim, la inclusió
d'aquesta assignatura en el pla d'estudis no només permet entendre les diferents realitats polítiques sinó
també copsar la societat en la que s'insereix l'esmentat sistema polític.

L'objectiu principal de l'assignatura és doncs analitzar tots aquells elements que conformen la realitat política
dels països de la zona, en especial la Xina i el Japó. Per a tal fi, no només analitzarem les institucions dels
diferents països de la zona, sinó que, des d'un prisma dinàmic i no estàtic, estudiarem quina és la naturalesa
d'aquests actors, les seves relacions i la naturalesa dels processos. En aquest sentit, veurem quins són els
diferents actors (partits polítics, faccions, actors sub-estatals, societat civil,...), les institucions de l'Estat i dels
ens locals, laConstitució, l'Administració pública o el sistema electoral, per nomenar només uns casos.

Per finalitzar, plantejarem l'estudi des d'una doble constatació. En primer lloc, que els diferents sistemes
polítics de la zona, presenten una sèrie de trets comuns que convé identificar. Alhora, la naturalesa dispar
d'alguns dels seus règims (democràcia, autoritarisme, dictadura,...) permet apuntar una sèrie de diferències
que ens permetran comprendre millor l'enorme heterogeneïtat de la zona.
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Competències

Actuar seguint un codi deontològic propi de la pràctica professional.
Conèixer la història, els valors, les creences i les ideologies de l'Àsia oriental per comprendre i valorar
críticament temes socials, fenòmens i processos relacionats amb la regió.
Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en
les llengües pròpies com en una tercera llengua.
Resoldre situacions de conflicte.
Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
Tenir habilitats en les relacions interpersonals.
Treballar en equip en un context internacional multilingüe i multicultural.
Vetllar per la qualitat del propi treball
onèixer i utilitzar els recursos de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per recopilar,
elaborar, analitzar i presentar informació en relació amb els estudis de l'Àsia oriental.

Resultats d´aprenentatge

Actuar seguint un codi deontològic propi de la pràctica professional.
Conèixer la història, els valors, les creences i les ideologies de l'Àsia oriental per comprendre i valorar
críticament temes socials, fenòmens i processos relacionats amb la regió.
Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en
les llengües pròpies com en una tercera llengua.
Resoldre situacions de conflicte.
Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
Tenir habilitats en les relacions interpersonals.
Treballar en equip en un context internacional multilingüe i multicultural.
Utilitzar la terminologia específica de ciències polítiques, economia i sociologia.
Vetllar per la qualitat del propi treball.

Continguts

PART I. POLÍTICA JAPONESA

TEMA 1. APROXIMACIONS A L'ESTUDI DEL SISTEMA POLÍTIC JAPONÈS. Fonaments de la política
japonesa.

TEMA 2. APROXIMACIÓ AL NOU SISTEMA POLÍTIC DE POSTGUERRA. Breu recorregut de les
institucions de la Restauració Meiji i la democràcia Taish. La Constitució japonesa. El nou estatus de
l'emperador. L'article 9 sobre la "renúncia a la guerra". El sistema jurídic.

TEMA 3. L'ORGANITZACIÓ INSTITUCIONAL. La Dieta, el Gabinet i el Primer Ministre. L'estructura
territorial de l'Estat. El sistema electoral.

TEMA 4. ELS ACTORS DEL SISTEMA POLÍTIC. El sistema polític de 1955 i 1993. Els partits polítics i
les faccions. El "triangle de ferro". El paper de la burocràcia.

TEMA 5. ACTUALITAT POLÍTICA. S'observarà l'actualitat del panorama polític al Japó, amb especial
atenció al Partit Democràtic del Japó: l'evolució dels cabinets des de l'arribada al poder i la reacció
davant situacions de crisi com la de Fukushima.

PART II. POLITICA XINESA
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TEMA 1. THE AGRARIAN STATE (-1911) AND HETERODOXY

TEMA 2. DECLINE AND REFORM

TEMA 3. NEW POLITICS, CLASSES, AND PARTIES

TEMA 4. NEW CHINA (1949-) AND THE SOVIET MODEL

TEMA 5. THE POLITICS OF MOBILISATION (1959-1976) AND THE DEVELOPMENTAL STATE
(1976-)

TEMA 6. REFORM, EQUALITY, CONFLICT AND CORRUPTION

TEMA 7. CHINA AND THE WORLD

Metodologia

Les classes de l'assignatura de Política a l'Àsia Oriental seguiran com a eina bàsica metodològica les
explicacions que el professor oferirà durant tot el semestre. A més del contingut de les classes presencials, el
professor oferirà tot un seguit de lectures de caire obligatori i addicional que conformaran el gruix dels
materials de l'assignatura.

Junt amb les classes magistrals, el professor de l'assignatura anirà assignat tot un seguit de pràctiques que
l'estudiant haurà de realitzar i que permetran adquirir de forma continuada els continguts de l'assignatura. Amb
aquestes pràctiques, per tant, es pretén que els coneixements teòrics que s'expliquin durant les classes,
siguin treballats individualment per l'estudiant a través de pràctiques que conformaran, com es detalla en
l'apartat 8, l'avaluació de l'assignatura. Un altre dels objectius consisteix a explotar i familiaritzar-se amb
recursos de documentació a l'abast de la comunitat universitària (esp. journals, readers, reference...).

A més a més, durant el semestre, les classes teòriques podran ser complementades pel visionat d'algun
documental o pel•lícula, que serà posteriorment comentat a classe.

Finalment, durant tot el semestre es farà ús dels recursos a l'abast al campus virtual per a complementar i
actualitzar els continguts de l'assignatura, especialment pel que fa a l'actualitat immediata dels diferents
sistemes polítics de l'Àsia Oriental. Part de les lectures obligatòries així com materials addicionals es
lliuraran/s'indicaran a través del Campus Virtual.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS
Resultats
d´aprenentatge

Tipus: Dirigides

Treball dirigit (classes magistrals, presencials): 33,33% del temps de l'estudiant 50 2 1, 2, 3, 4, 5, 6,

7, 8, 9, 10

Tipus: Supervisades

Treball supervisat (1 treball escrit, avaluable): 11,67% del temps de l'estudiant 17,5 0,7 1, 2, 3, 4, 5, 6,

7, 8, 9, 10

Tipus: Autònomes

Treball autònom (lectures, activitats culturals, consultes de pàgines Web de

docència, fòrum electrònic): 50% del temps de l'estudiant

75 3
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1.  

PART I. POLÍTICA JAPONESA.

Percentatges notes: 40% prova, 40% treball de classe, .20% participació

Treball: Respostes polítiques a situacions de crisis, demandes o problemàtiques socials derivades del
terratrèmol i tsunami de l'11 de març de 2011.

El valor del treball serà d'un quaranta per cent del total. L'enunciat detallat de la pràctica es posarà a disposició de

l'alumnat al Campus Virtual. En aquesta activitat s'avaluarà especialment la capacitat de documentació, exposició i

anàlisi.

Prova.

L'estructura i característiques de la prova s'aclariran a classe. A l'examen s'inquirirà pel contingut de lectures

obligatòries i dels materials audiovisuals projectats a classe. 40% de la nota final.

Participació.

Dins d'aquest apartat s'avaluen les intervencions als debats plantejats a classe així com les intervencions i aportacions

realitzades durant les explicacions de la matèria pel docent, la capacitat i criteri per fer referència a les lectures

assignades, la contribució a una bona dinàmica de classe, l'actitud i respecte vers els companys, comportar-se com un

ésser humà racional durant el visionat de pel·lícules o documentals.

N.B. Qualsevol persona que causi soroll de manera continuada a les sessions suspendrà la part de l'assignatura

corresponent a política japonesa.

PART II. POLÍTICA XINESA.

La segona part consta de dues proves:

1). A 5,000-word review of one of the following books from the Biblioteca de China Contemporánea:

Zhou, Kate Xiao. El Poder del pueblo, Barcelona: Edicions Bellaterra, 1998.

Barmé, Geremie R. Las sombras de Mao. El culto póstumo al gran líder, Barcelona: Edicions Bellaterra, 1998.

Unger, Jonathan (ed.), Nacionalismo chino, Barcelona: Edicions Bellaterra, 1999.

Bianco, Lucien. Los orígenes de la revolución (1915-1945), Barcelona: Edicions Bellaterra, 2000.

Fisac, Taciana & Tsang, Steve (eds.), China en transición. Sociedad, Cultura, política y economía, Barcelona: Edicions

Bellaterra, 2000.

Ci, Jiwei. De la utopía al hedonismo. Dialéctica de la revolución china, Barcelona: Edicions Bellaterra, 2001.

Murray, Geoffrey; Cook, Ian G. China verde. En busca de alternativa ecológicas, Barcelona: Edicions Bellaterra, 2004.

Beltrán Antolín, Joaquín (ed.). Perspectivas chinas, Barcelona: Edicions Bellaterra, 2006.

Esteban Rodríguez, Mario. China después de Tian'anmen. Nacionalismo y cambio político, Barcelona: Edicions

Bellaterra, 2007.

Wang Hui. El nuevo orden de China. Barcelona: Edicions Bellaterra, 2008

25% del total de la nota

Avaluació

Aquestes proves es realitzaran la setmana del 16 a 18 de segon semestre i afectaran aquells qui no hagin superat l'avaluació contínua amb una nota superior a 4 i menor de 5 i a qui els hi manqui alguna part de l'avaluació continua havent realitzat com a mínim el 70% de les mateixes. El llistat d'estudiants amb dret a aquestes proves addicionals, el contingut de les mateixes, la data, lloc i horari es publicaran junt amb les notes finals de l'assignatura.
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1.  A two-hour exam, the general contents of which will be clarified in advance.

25% del total de la nota

No presentat

Es considerarà no presentat a qui no realitzi el menys un nombre de proves equivalents al 70% de la nota final.

En casos especials es podrà realitzar algun tipus de Prova alternativa com ara bé un examen oral, escrit o treballs

específics de desenvolupament de temes per a poder superar i completar la part que necessiti recuperar de les proves

en les que s'estructura l'avaluació de l'assignatura.

Activitats d´avaluació

Títol Pes Hores ECTS
Resultats
d´aprenentatge

Participació activa a classe (JAPÓ): ús/referència a les lectures

assignades setmanalment (o aperiòdica), aportacions crítiques durant els

debats, col·laboració a una bona dinàmica de treball.

10% 5 0,2 1, 2, 3, 4, 5, 6,

7, 8, 9, 10

Prova (Japó) 20% 2,5 0,1 1, 2, 3, 4, 6, 9,

10

Treball de classe (Japó) 20% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6,

7, 8, 9, 10

Bibliografia

Bibliografia sobre el sistema polític del Japó

WILSON, S. (2002): Nation and nationalism in Japan, RoutledgeCurzon, Londres.

CURTIS, G.L (1999): The Logic of Japanese politics. Leaders, Institutions, and the limits of change, Columbia
University Press, New York.

CURTIS, G.L (2002): Policymaking in Japan, Defining the role of politicians, Japan Center for International
Exchange, Nova York.

HAYES, L.D. (1995): Introduction to Japanese Politics, ed: Marlowe & Company, Nova York

HREBENAR, R. (2000): Japan's New Party System, Boulder, Westview Press, , Oxford.

HORI, Harumi, (2005), The Changing Japanese Political System. The Liberal Democratic Party and the
Ministry of Finance, ed: Nissan Institute/Routledge Japanese Studies Series, Londres.

KEVENHÖRSTER, P. (1980): El sistema político del Japón, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid.

KOHNO, Masaru, (1997), Japan's Postwar Party Politics, Princenton University Press, New Jersey.

KRAUSS i ISHIDA (1989): Democracy in Japan, University of Pittsburgh Press, Pittsburgh.

RICHARDSON, Bradley (1997): Japanese Democracy. Power, Coordination, and performance, Yale
University, Yale.

NESTER, W.R (1990): The Foundation of Japanese Power, Macmillian ed, Londres.

McVEIGH, Brian J (1998): The nature of the japanese State. Rationality and rituality, ed. Routledge, London.
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SCALAPINO, R.A. i MASUMI, J.( 1967), Parties and Politics in Contemporary Japan. University of California
Press, Berkeley.

STOCKWIN, J.A.A (1999): Governing Japan, Blackwell, Oxford.

STOCKWIN, J.A.A (2003): Dictionary of the Modern Politics of Japan, ed. Routledge, London.

V.V.A.A (1987): Política y pensamiento político en Japón 1926-1982, El colegio de México, México.

V.V.A.A (1994): The Government and politics of Japan, University of Tokyo Press, Tokyo.

"Le Japon", Questions Internationales, nº30, La Documentation Française, 30 mars-avril, 2008.

Bibliografia sobre el sistema polític xinès

FAIRBANK, John King, China: Una nueva historia, Andrés Bello, Barcelona, 1996

SPENCE, Jonathan, The Search for Modern China, Norton, 1999

STARR, John Bryan, Understanding China: A Guide to China's Economy, History, and Political Culture, Hill
and Wang, 2001

KARL, Rebecca, Mao Zedong and China in the Twentieth-century World: A Concise History, Duke UP, 2010

MEISNER, Maurice, Mao's China and After: A History of the People's Republic, Free Press, 1999

GITTINGS, John, The Changing Face of China: From Mao to Market, Oxford, 2005

WASSERSTROM, Jeffrey, China in the 21st Century: What Everyone Needs to Know, Oxford, 2010.

Revistes acadèmiques

American Political Science Review

http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=PSR

Political studies review

http://www.politicalstudiesreview.org/

Foreign Policy

http://www.foreignpolicy.com/

Asian Journal of Political Science

http://www.tandf.co.uk/journals/titles/02185377.asp

The Journal of Asian Studies

http://www.aasianst.org/publications/JAS.htm

Policy Review

http://www.hoover.org/publications/policyreview

Asia Pacific Review

http://www.informaworld.com/smpp/title~content=t713405589~db=all

East Asia Forum Quarterly

http://www.eastasiaforum.org/
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Harvard Asia Pacific Review

http://www.hcs.harvard.edu/~hapr/

Journal of Current Southeast Asian Affairs

http://hup.sub.uni-hamburg.de/giga/jsaa

Heidelberg Papers in South Asian
and Comparative Politics (HPSACP)

http://www.hpsacp.uni-hd.de/

The China Quarterly

http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=CQY

The Australian Journal of Chinese Affairs

http://www.jstor.org/journals/01567365.html

China fokus

http://www.chinafokus.de/nmun/14_note.php

Question Chine

http://www.questionchine.net/

Journal of Chinese Political Science

http://jcps.sfsu.edu/

Politica china

http://www.politica-china.org/

China Review International

http://uhpjournals.wordpress.com/category/china-review-international/

Journal of Current Chinese Affairs

http://hup.sub.uni-hamburg.de/giga/jcca

Japanese Journal of Political Science

http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=JJP

Social Science Japan Journal

http://ssjj.oxfordjournals.org/

Japan Focus

http://www.japanfocus.org/

Electronic journal of contemporary japanese studies.

http://www.japanesestudies.org.uk/

The Journal of Japanese Studies
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http://depts.washington.edu/jjs/contents.htm

Japan Aktuell

http://www.giga-hamburg.de/index.php?file=z_jaa.html&folder=publikationen

Japan Echo

http://www.japanecho.com/

Altres enllaços d'interès

European Association for Chinese Studies

http://www.soas.ac.uk/eacs/home.html

American association of Chinese studies

http://www.ccny.cuny.edu/aacs/

Association of Chinese Political Studies

http://www.acpsus.org/

The Chinese Studies Association of Australia

http://www.csaa.org.au/

Institut für Sinologie

http://sun.sino.uni-heidelberg.de/

Center for China and globalization

http://www.ccg.org.cn/en/index.asp

Associacions i centres d'estudis sobre qüestions japoneses.

British Association for Japanese Studies

http://www.bajs.org.uk/

Nissan Institute of Japanese Studies

http://www.nissan.ox.ac.uk/

European Association for Japanese Studies

http://www.eajs.org/

The Japanese Studies Association of Australia

http://www.jsaa.info/

Edwin O. Reischauer Institute of Japanese Studies

http://www.fas.harvard.edu/~rijs/

Center for Japanese Studies

http://www.international.ucla.edu/japan/
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