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c o n t i n g u t  i  o b j e c t i u s  

 En el primer quadrimestre, 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 quadrimestre ens centrarem en l’obra de Rawls, Liberalisme polític, a partir de 
la qual seguirem les discussions de la filosofia política contemporània. 
 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 

1r. quadrimestre 

 

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. 
b) La raó històrica i la guerra. 



 
    2n. quadrimestre
 
     1. Rawls: A Theory of Justice: la justícia com a imparcialitat (fairness). 
 
     2. Rawls: Political Liberalism: el repte de la diversitat. 
 
     3. Objeccions a Rawls:  
                         Comunitarisme: Charles Taylor, Michael Sandel 
                         Pluralisme: John Gray 
                         Altres. 
 

4. La raó pública: Habermas. 

a v a l u a c i ó  

Examen final. Hi haurà un examen parcial al febrer.  
Lectures obligatòries del primer quadrimestre: Rousseau, Del contracte social, i Kant, La pau 
perpètua.  
Per al segon quadrimestre, es donarà com a lectura obligatòria un recull de textos. 

T U T O R I A  I N T E G R A D A  

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