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Objectius de l’assignatura. 
 
Aquesta assignatura (que és seguida per la de Teoria Política I i, més endavant, per la de 
Teoria Política II) té per objecte començar l’examen del paper de les idees en la 
configuració de la realitat política contemporània, tant en el pla institucional com en el 
de les diverses ideologies. 
 
L’assignatura Pensament Polític es proposa com a pòrtic d’aquest itinerari, plantejant-ne 
les qüestions més generals i discutint-ne els principals autors i textos clàssics. 
 
 
Temari 
 
1.- El pensament politic. Teoria política, ideologies i filosofia política: qüestions 
terminològiques. 
 
2.- Els origens del pensament polític occidental: la Grècia clàssica. Plató, o el primer 
utòpic. La visió d’un comparatista: Aristòtil. 
 
3.- Les doctrines polítiques cristianes: entre la doctrina religiosa i el poder polític. Sant 
Agustí: les “dues ciutats”. Sant Tomàs d’Aquino: la síntesi escolàstica. 
 
4.- La crisi de l’Europa medieval: el Renaixement. L’aparició de l’Estat. Maquiavel: la 
política com a esfera autònoma. 
 
5.- L’impacte polític de la reforma protestant. Reforma i contrareforma. Les guerres de 
religió. La doctrina catòlica:  el dret a la resistència i l’impacte del iusnaturalisme. Per 
damunt de la religió: la idea de sobirania de Jean Bodin. 
 
6.- La creació de l’Estat per acord dels ciutadans: individualisme i contracte social : 
Thomas Hobbes. La reinterpretació liberal: John Locke. 
 
7.-  El pensament polític de la Il·lustració. La difusió de les idees liberals. Montesquieu: 
la divisió de poders. J.J. Rousseau i la voluntat general. I.Kant: la filosofia crítica. 
 
8.- Les revolucions liberals. La independència americana; els diferents corrents polítcs 
(Madison, Jefferson). La Revolució Francesa: les diferents tendències. La idea de nació: 
el Tercer Estat de Sieyès. 
 



9. Tradició i revolució: les herències de la Revolució Francesa. El pensament 
contrarevolucionari (Bonald, De Maistre, Donoso Cortés). El liberalisme moderat: 
Constant. El conservadurisme: Burke. 
 
  
 
Bibliografia bàsica 
 
Són obres bàsiques per al contingut de la matèria: 
 
George H. SABINE. Historia de la Teoría Política, México, F.C.E. (diverses edicions) 
 
Joan BOTELLA (et alii), Eds. El pensamiento político en sus textos. De Platón a Marx, 
Madrid, Tecnos, 1994. 
 
 
Bibliografia general 
 
F. VALLESPÍN (dir), Historia de la Teoría Política. Madrid (Alianza), 1990; esp., vols. 
1, 2, 3. 
 
R.H.S. CROSSMAN. Biografia del Estado moderno, México (F.C.E.) diverses edicions. 
 
Jean-Jacques CHEVALIER. Los grandes textos políticos desde Maquiavelo a nuestros 
dias, Madrid (Aguilar), diverses edicions. 
 
Jean TOUCHARD, Historia de las ideas políticas. Madrid (Tecnos), diverses edicions. 
 
 
Criteris d’avaluació. 
 
L’avaluació dels alumnes es basarà en: 
 
a) Assistència i participació en les classes. 
 
b) Lectura a fons d’un dels autors clàssics considerats (d’entre els esmentats en els 
temes 4 a 8, inclosos). Els alumnes es dividiran en 8 sub-grups, cada un dels quals 
n’estudiarà monogràficament un, tant llegint textos originals com anàlisis i comentaris, 
context històric, etc. El sub-grup presentarà a classe raonadament l’obra de l’autor, les 
polémiques que hagi pogut generar i exposaran ordenadament arguments a favor i en 
contra. L’informe escrit s’haurà d’entregar. 
 
c) Lectura d’un text d’un altre autor clàssic (inclòs o no en el programa), a acordar amb 
el professor, sobre el qual presentaran un treball escrit d’una extensió màxima de cinc 
pàgines. 
 
d) La prova final, que versarà sobre la totalitat del programa a partir de la bibliografia 
bàsica, serà obligatòria per als alumnes que no hagin superat les avaluacions 
esmentades. Facultativament, s’hi podran presentar altres alumnes que vulguin millorar 
la seva qualificació. 
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