
Filosofia Política 
 
 

Professor/a: Mercè Rius i Àngel Puyol Curs acadèmic: 2006-2007 

Cicle: Segon Curs: Quart 

Quadrimestre: Anual Grup: 1 

Crèdits: 12 Tipus: TR 

Àrea: Filosofia moral Horari: 1r. sem: dimarts i dijous, de 10 a 11:30 h.

2n. sem: dimarts i dijous, de 13 a 14:30 h.

Tutoria:  1r. sem: dimarts,  de 9 a 10 h. 

 2n. sem: dimarts,  de 15:30 a 16:30 h.  
 

CONTI NGUT 

En el primer semestre, 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 semestre, tractarem els temes i les discussions de la filosofia política 
contemporània a partir dels principals valors de la política. 

OBJECTI US  

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. 
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b) La raó històrica i la guerra. 
 
 

 
2on semestre 

 
1. El poder 

a) El valor de la seguretat 
b) Ètica i poder 

 
2. La felicitat 

a) L’utilitarisme 
b) Felicitat i justícia 

 
3. La llibertat 

a) La llibertat liberal 
b) La llibertat republicana 

 
4. La justícia 

a) La teoria de Rawls 
b) Marxisme i justícia 
c) Feminisme i justícia 

 
5. La comunitat 

a) Comunitat i autonomia 
b) Identitat i globalització 

 
 

AVALUA CIÓ 

Examen final. Hi haurà un examen parcial al mes de febrer.  
Lectures obligatòries per al primer semestre: Rousseau, Del contracte social, i Kant, 
La pau perpètua; per al segon semestre: Weber, “La política como vocación”, Berlin, 
“Dos conceptos de libertad”, i Rawls, Justicia como equidad.  
 

B IBL IOGRAFIA  

 
     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. 
  

Gargarella, R., Las teorías de la justicia después de Rawls, Paidós. 
Kymlicka, W., Filosofía política contemporánea, Ariel. 
Lessnoff, M., La filosofía política del siglo XX, Akal. 
Van Parijs, P., ¿Qué es una sociedad justa?, Ariel. 
Wolff, J., Filosofía política, Ariel. 
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TUTORIA INTEGRADA 

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