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OBJECTIUS

L'objectiu de I'assignatura és presentar als alumnes les principals
elaboracions teoriques aparegudes en la política contempor~.mia, tant en el
que ha definit el món contemporani com en les principals elaboracions que
apunten cap al futuro L'assignatura s'entronca sobre la de Pensament Polític
(tot i que són academicament independents), ja que en pressuposa els
continguts i els prolonga cap a I'actualitat. A més deis corrents polítics e
ideologics del món contemporani, I'assignatura incidira en els moviments
polítics que han donat Iloc aquests corrents. Es·;tracta de familiaritzar als
alumnes amb els temes (i amb els termes) deis debats actuals, més que
adquirir coneixements de caire memorístic.

TEMARI

1. Marxisme i comunisme: el debat teoric a la II Internacional. Leninisme.
L'evolució del marxisme a l'Europa occidental. Els comunismes del
Tercer Món. La crisi actual del marxisme: Liquidació o renovació del
món comunista?

2. Els socialismes del s. xx. L'edat d'or de la socialdemocracia. L'evolució
del socialisme i la socialdemocracia. L'Estat del Benestar i la seva
transformació: el debat actual. La "tercera via".

3. Conservadorisme i liberalisme. Revisions del liberalisme. Liberals
conservadors, neo-liberalisme i liberalisme renovat. La democracia
cristiana.

4. El pensament autoritari: feixisme teoric
extrema dreta.

practiCo Neo-feixismes

5. Els nacionulismes. La qüestió nacional en els Estats tradicionals: el
principi de les nacionalitats. Globalització vs. Nacionalisme. Els
moviments d'emancipació nacional del Tercer Món. Populisme i
nacjonalisme.
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6. Els nous moviments socials. Els moviments "del 68": radicalisme i
contestació. El sorgiment deis moviments "verds". Els plantejaments
ecologistes. Els moviments pacifistes i antimilitaristes.

7. La post-modernitat. La política de la identitat: religió, feminisme,
alliberament sexual, comunitat. El problema de la pluralitat de les
identitats: el multiculturalisme.

BIBLlOGRAFIA BÁSICA

Obres generals de referencia:

J. ANTÓN MELLÓN CEd.), Ideologías y movimientos políticos
contemporáneos. Madrid, Tecnos, 1998.

F. VALLESPÍN CEd.), Historia de la Teoría Política, vols. 5 i 6. Madrid,
Alianza Editorial, 1995.

R.e. MACRIDIS; M.L. HULLIUNG, Las ideologías políticas
contemporáneas, Madrid, Alianza Editorial, 1998.

R. ECCLESHALLet al., Ideologías Políticas, Madrid, Tecnos, 1993

ORGANITZACIÓ DEL CURS I AVALUACIÓ

L'assignatura s'organitzara sobre la base de presentacions deis professors i
aportacions deis alumnes dividits en grups tematics en la forma que es
descriu a continuació. Els alumnes s'agruparan en grups de treball de
composició fixada de comú acord amb el professor. Cada grup s'adscriura a
un deis corrents teorics objecte del curso

Per fer-ho els alumnes de cada grup s'hauran de:

L1egir els capítols corresponents de les obres generals de la bibliografia
L1egir una obra de referencia del tema escollit
Presentar per escrit i esposar davant la classe o el grup de treball les
seves conclusions

A comenc;aments de curs s'explicara amb més detall la dinamica del curso Les
referencies bibliografiques complementaries es donaran a principis de curso

La nota final s'obtindra a partir de la nota de I'examen final i de I'avaluació
del treball realitzat pels alumnes en el si deis grups de treball.


