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Objectius

La finalitat del mòdul és presentar els problemes filosòfics de la política tal com apareixen en el pensament
contemporani. El curs es centrarà en les discussions filosòfiques actuals sobre la política tant des de la
perspectiva del realisme polític, centrado en les análisis sobre el poder, els motivos i les ideas que els
individus tienen en les situacions concretes de la política, como des dels intents de construir una teoria ideal
dels drets o la justícia. Es tracta de conjugar els enfocaments normatiu y realista fins a dibuixar una figura el
més completa possible de la filosofia política contemporània.

Competències

Analitzar críticament i sintetitzar informació obtinguda d'un article o una monografia especialitzada, així
com informació de qualitat distribuïda per Internet.
Aplicar coneixements d'autors clàssics de la tradició filosòfica occidental a qüestions filosòfiques
actuals.
Buscar, seleccionar i gestionar informació de manera autònoma, tant en fonts estructurades (bases de
dades, bibliografies, revistes especialitzades) com en informació distribuïda a la xarxa.
Identificar i descriure els elements teòrics rellevants en la recerca ètica contemporània, especialment
els associats a la qüestió del bé, la justícia i les implicacions polítiques.
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de
problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris)
relacionats amb la seva àrea d'estudi.
Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular
judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les
responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
Valorar les implicacions sobre la condició humana de les noves formes ideològiques, polítiques,
econòmiques i tecnològiques que actuen en el món contemporani

Resultats d'aprenentatge
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En aquesta primera part del curs (Anna Quintanas), en les sessions de teoria, s'analitzaran les relacions que Michel Foucault va establir entre biopolítica i liberalisme a partir del comentari de tres textos: "Naixement de la medicina social" (conferència realitzada a Río de Janeiro el 1974), "Dret de mort i poder sobre la vida" (últim capítol del primer volum de la 

Història de la sexualitat. La voluntat de saber

, 1976) i el 

 (curs del Collège de France, 1978-1979).Naixement de la biopolítica

Les sessions de seminari tindran com a fil conductor les interrelacions entre bioètica i biopolítica en el marc del

neoliberalisme.

Continguts

1) Anatomopolítica del cos i biopolítica de la població.

2) La governamentalitat liberal: del liberalisme clàssic al neoliberalisme.

3) Problemes (bio)ètics i (bio)polítics del govern de la vida.

En la segona part (professor Oriol Farrés) s'analitzarà l'obra d'Alexandre Kojève prenent com a fil conductor la idea de

"fi de la història" i "estat universal i homogeni". La interpretació creativa de la  de Hegel perFenomenologia de l'Esperit

part de Kojève esdevindrà el punt de referència per tractar les qüestions relatives a l'Estat, la política i el

reconeixement. Es prendrà la l de Kojève (1968), seminari realitzat entre el gener deIntroduction à la lecture de Hege

1933 i el maig de 1939 a l'École Pratique des Hautes Études de París amb el títol de "La filosofia religiosa de Hegel",

com a base per reflexionar sobre la política contemporània. Es tractaran els debats entre Kojève-Strauss (totalitarisme)

i Kojève-Schmitt (amic-enemic) per finalment revisar les derivades de Fukuyama (el fi de la història), Taylor (la política

del reconeixement) i Arendt (política vs gestió, autoritat).

Continguts

1) La fi de la història

2) El problema polític del totalitarisme

3) El problema polític del reconeixment 

En aquest mòdul, s'analitzaran algunes controvèrsies actuals sobre el concepte i les concepcions filosòfiques de la política.

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  
6.  

7.  

8.  

Analitzar críticament i sintetitzar informació obtinguda d'un article o una monografia especialitzada, així
com informació de qualitat distribuïda per Internet.
Analitzar filosòficament els conceptes, els mètodes i les teories fonamentals en la filosofia política
contemporània.
Buscar, seleccionar i gestionar informació de manera autònoma, tant en fonts estructurades (bases de
dades, bibliografies, revistes especialitzades) com en informació distribuïda a la xarxa.
Comprendre les influències del pensament filosòfic clàssic en les principals concepcions filosòfiques
sobre la política dels segles XX i XXI.
Entendre i analitzar qüestions polítiques d'actualitat a partir de les teories descrites al mòdul.
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de
problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris)
relacionats amb la seva àrea d'estudi.
Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular
judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les
responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
Raonar amb rigor crític, creatiu i autònom sobre els arguments centrals en la filosofia política
contemporània.

Continguts

Metodologia
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Bibliografia

PRIMERA PART

Sessions de teoria (textos de M. Foucault)

"Naissance de la médecine sociale", , vol. III, Gallimard, París, 1994 ("Nacimiento de la medicina social", Dits et écrits

, vol. II, Paidós, Barcelona, 1999, pp. 363-384).Obras esenciales

"Droit de mort et pouvoir sur la vie", , Gallimard, París, 1976 ("Derecho deHistoire de la sexualité I. La volonté de savoir

muerte y poder sobre la vida", , Siglo XXI, Madrid, 1989, pp. 161-194).Historia de la sexualidad I. La voluntad de saber

, Gallimard-Seuil, París, 2004 (Naissance de la biopolitique. Cours au Collège de France 1978-1979 Nacimiento de la

, FCE, Buenos Aires, 2007).biopolítica. Curso en el Collège de France 1978-1979

Sessions de Seminari

El mòdul s'estructura en 10 sessions de 3½ hores.

Les sessions tenen un format mixt de classe magistral i seminari. Els estudiants prenen part activa tant amb la seva

presència com amb la seva participació.

A les classes i a les tutories, els professors implicats supervisen l'elaboració del treball de mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes 35 1,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Tipus: Supervisades

Tutories 17 0,68 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Tipus: Autònomes

Estudi, lectura i obtenció d'informació 66 2,64 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Avaluació

Per a ser avaluat, l'estudiant haurà de lliurar un treball original escrit. La seva direcció ha de correspondre a un
dels professors amb docència al mòdul, però l'avaluació la faran tots els professors del mòdul.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Elaboració treball escrit Màxim 32 1,28 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
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- M. de Beistegui et. al. (eds.), , Rowman &The care of life. Transdiciplinary perspectives in bioethics and biopolitics

Littlefirld International, Londres-Nova York, 2015.

- F. Gros, , Gallimard, París, 2012.Le principe sécurité

- A. Quintanas, , Documenta Universitaria, Girona, 2013.El trasfondo biopolítico de la bioética

SEGONA PART

AGAMBEN, G., , Adriana Hidalgo editora, 2006.Lo abierto

ARENDT, H. , Península, 1996.Entre el pasado y el futuro. ocho ejercicios de reflexión política

AUFFRET, D., , Grasset, 1990.Alexandre Kojève. La philosophie, l'État, la fin de l'Histoire

FUKUYAMA, F. , Avon Books, 1998.The End of History and the Last Man

KOJÈVE, A., , Gallimard, 1968.Introduction à la lecture de Hegel

KOJÈVE, A., . Nueva Visión, 2005.La noción de autoridad

SCHMITT, C. , Alianza, 1998.El concepto de lo político

STRAUSS, L., , University of Chicago Press, 2000.On Tyranny

TAYLOR, C., , FCE, 1993.El multiculturalismo y la política del reconocimiento
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