
Corrents actuals de la filosofia II 
 
 

Professor/a: Antoni Vicens Lorente Curs acadèmic: 2008-2009 

Cicle: Segon Curs:  

Quadrimestre: Segon Grup: 1 

Crèdits: 6 Tipus: TR 

Àrea: Filosofia Horari: Dilluns i dimecres de 10:00 a 11:30 

Tutoria: 2on semestre, dimecres de 12:00 a 13:00 
 

c o n t i n g u t  

Dediquem aquest curs a l’estudi de la filosofia desenvolupada sobretot a França durant la 
segona meitat del segle XX. Enguany prenem com a fil conductor el que parteix de la 
posició d’una epistemologia d’arrel racionalista i la seva aplicació a les ciències humanes. 
Se’n segueix la constitució d’un saber sobre les formes de la biopolítica, entesa com el 
desenvolupament de la voluntat de governar pròpia del poder del segle XX. 

o b j e c t i u s  

Familiaritzar els alumnes amb els temes del temari. 

t e m a r i  

1. La raó científica segons Gaston Bachelard i Alexandre Koyré 

2. Georges Canguilhem i la noció de la vida 

3. Michel Foucault sobre les ciències humanes 

4. Michel Foucault sobre les societats punitives 

5. Michel Foucault sobre la biopolítica 

a v a l u a c i ó  

Mitjançant un examen final. Els alumnes que ho vulguin podran millorar nota amb un treball 
dirigit sobre algun dels temes del programa. 

 

 

B I B L I O G R A F I A  

S. CRITCHLEY I W. R. SCHROEDER (eds.), A Companion to Continental Philosophy, Malden i 
Oxford, Blackwell,, 1999, part IX: “Structuralism and After” 

C. DESCAMPS, Quarante ans de philosophie en France, París, Bordas, 2003 

V. DESCOMBES, Le même et l’Autre, París, Minuit, 1979 

F. DOSSE, Histoire du structuralisme, París, La Découverte, 2 vols., 1992 

M. FRANK, What is neostructuralism?, University of Minnesota Press, 1989 

J.-C. MILNER, Le périple structural, París, eds. du Seuil, 2002 

 

La bibliografia específica dels diversos temes s’indicarà a classe. 
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