
Utilització de llengües

català (cat)Llengua vehicular majoritària:

Professor de contacte

Sean.Golden@uab.catCorreu electrònic:

Sean Valentine GoldenNom:

2015/2016Pensament modern i contemporani de l'Àsia Oriental

Codi: 101536
Crèdits: 6

Titulació Tipus Curs Semestre

2500244 Estudis d'Àsia Oriental OB 3 1

Altres indicacions sobre les llengües

El 50% de les classes es faran en català.

Equip docent

Montserrat Crespín Perales

Prerequisits

Per realitzar aquesta assignatura és aconsellable haver superat tots els crèdits del primer i segon curs del
grau i especialment haver cursat l'assignatura 101.537 Pensament clàssic d'Àsia Oriental. És absolutament
necessari tenir un nivell adequat de comprensió lectora en anglès per realitzar un bon seguiment de les
lectures de caràcter obligatori i complementari.

Objectius

Objectius generals del títol

L'objectiu general és que l'estudiant adquireixi els coneixements i les habilitats lingüístiques, culturals i
instrumentals específiques que li permetin resoldre problemes propis de les situacions de contacte
intercultural. Els objectius específics són adquirir coneixements bàsics de les estructures socials,
econòmiques i polítiques, així com dels costums, creences, ideologies i cultures d'Àsia Oriental, sostinguts
en el domini de les llengües d'estudi. Aquests objectius es concreten que en acabar el títol els estudiants
seran capaços de

Demostrar que posseeixen una perspectiva interdisciplinària per a la comprensió dels aspectes
socials, econòmics, polítics, històrics, culturals, de pensament, art i literatura d'Àsia Oriental, així com
el domini de les seves llengües, juntament amb una base sòlida dels fonaments d'antropologia,
economia, història, política i sociologia, així com de les tecnologies de la informació i la comunicació,
necessaris tant per a la pràctica professional en múltiples àmbits socials, econòmics i polítics
relacionats amb Àsia Oriental com per a la possible continuïtat del treball acadèmic tradicional i
d'avantguarda.
Aplicar els seus coneixements de forma professional i eficient en el seu treball relacionat amb Àsia
Oriental, bé sigui dins de l'àmbit específic de la llengua, o de l'àmbit d'economia, política i societat, per
donar resposta a les demandes actuals en tot el relacionat amb Àsia Oriental, demostrant les
competències necessàries per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes
dins de l'esmentada àrea.
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Reunir i interpretar dades rellevants del camp d'estudi d'Àsia Oriental i àrees afins, mitjançant la
integració interdisciplinària de les mateixes, per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre
temes rellevants d'economia, política, societat i cultura, amb una perspectiva científica i/o ètica,
incloent la sensibilitat davant d'aspectes relacionats amb el gènere i amb d'interculturalitat.
Transmetre i comunicar informació, idees, problemes i solucions, així com defensar propostes i
justificar resultats en l'àmbit d'Estudis d'Àsia Oriental a un públic tant especialitzat com no
especialitzat, de forma oral i escrita.
Aplicar les seves competències per emprendre estudis posteriors especialitzats en l'àmbit d'Estudis
d'Àsia Oriental amb un alt grau d'autonomia, així com en la investigació aplicada a diversos àmbits de
l'economia, política, societat i cultura d'Àsia Oriental.

Objectius generals de la UAB

Les competències generals de la Universitat Autònoma de Barcelona desenvolupades pels graduats de la
titulació d'Estudis d'Àsia Oriental els portaran a:

desenvolupar un pensament i un raonament crític i saber comunicar-los de manera efectiva, tant a les
llengües pròpies com a una tercera llengua;
desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom;
respectar la diversitat i pluralitat d'idees, persones i situacions;
generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l'activitat professional.

Objectius específics de l'assignatura

Al terminar l'assignatura, els alumnes demostraran:

conèixer i comprendre els conceptes bàsics del pensament modern i contemporani d'Àsia Oriental a
partir de lectures de traduccions de textos primaris i de material docent explicatiu;
aplicar coneixements i comprensió dels conceptes bàsics delpensament modern i contemporani
d'Àsia Oriental a través de l'elaboració i defensa d'arguments;
poder emetre judicis sobre la interpretació dels conceptes bàsics del pensament modern i
contemporani d'Àsia Oriental i sobre la seva aplicació a la resolució de problemes socials, econòmics
i polítics, a través de reunir i interpretar dades rellevants;
poder comunicar informació, idees, problemes i solucions relacionades amb els conceptes bàsics del
pensament modern i contemporani d'Àsia Oriental;
haver adquirit les capacitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt
grau d'autonomia en el camp del pensament d'Àsia Oriental.

Les qualificacions que indiquen la consecució dels objectius de l'assignatura s'atorguen als alumnes
que:

hagin demostrat conèixer i comprendre els conceptes bàsics del pensament modern i contemporani
d'Àsia Oriental a partir de lectures de traduccions de textos primaris i de material docent explicatiu del
camp del pensament modern i contemporani d'Àsia Oriental;
sàpiguen aplicar els seus coneixements i comprensió dels conceptes bàsics del pensament modern i
contemporani d'ÀsiaOriental a casos concrets a partir de l'elaboració i defensa d'arguments i de la
resolució de problemes a l'àmbit del pensament d'Àsia Oriental;
tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants relacionades amb els conceptes bàsics del
pensament modern i contemporani d'Àsia Oriental per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre
temes rellevants d'índole social o ètica;
puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions relacionades amb els conceptes bàsics
del pensament modern i contemporani d'Àsia Oriental a un públic tant especialitzat com no
especialitzat;
hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors
en el camp del pensament d'Àsia Oriental amb un alt grau d'autonomia.

Competències
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Per tal de garantir una presentació equilibrada del pensament modern i contemporani xinès, d'una banda, i del

pensament modern i contemporani japonès, de l'altra, aquest assignatura s'imparteix en equip. El professor Seán

Golden impartirà  (del 14 de setembre de 2015 fins el 4 de novembre de 2015) i esla primera meitat de l'assignatura

dedicarà al pensament modern i contemporani de la Xina. La professora Montserrat Crespín impartirà la segona meitat

 (del 9 de novembre de 2015 fins el 13 de gener de 2016) i es dedicarà pensament modern ide l'assignatura

contemporani de Japó. La nota de la primera parta valdrà el 50% de la nota final; la nota de la segona part valdrà el

50% de la nota final.

Característiques de la primera meitat de l'assignatura:

1.  
2.  

3.  
4.  
5.  
6.  
7.  

8.  
9.  

10.  
11.  
12.  
13.  
14.  
15.  
16.  
17.  

Competències

Actuar seguint un codi deontològic propi de la pràctica professional.
Conèixer, comprendre, descriure, analitzar i valorar la història, el pensament i la literatura de l'Àsia
oriental.
Conèixer, comprendre, descriure i analitzar els valors, les creences i les ideologies de l'Àsia oriental.
Conèixer els grans corrents i moviments literaris, filosòfics i artístics de l'Àsia oriental.
Conèixer i comprendre el pensament clàssic, modern i contemporani de l'Àsia oriental.
Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en
les llengües pròpies com en una tercera llengua.
Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
Resoldre problemes de comunicació intercultural.
Resoldre situacions de conflicte.
Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
Respectar la igualtat de gènere.
Ser flexible i saber adaptar-se a noves situacions.
Tenir habilitats en les relacions interpersonals.
Treballar en equip en un context internacional multilingüe i multicultural.
Treballar en grups interdisciplinaris i interculturals.
Vetllar per la qualitat del propi treball

Resultats d'aprenentatge

Actuar seguint un codi deontològic propi de la pràctica professional.
Conèixer, comprendre, descriure, analitzar i valorar la història, el pensament i la literatura de l'Àsia
oriental.
Conèixer, comprendre, descriure i analitzar els valors, les creences i les ideologies de l'Àsia oriental.
Conèixer els grans corrents i moviments literaris, filosòfics i artístics de l'Àsia oriental.
Conèixer i comprendre el pensament clàssic, modern i contemporani de l'Àsia oriental.
Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en
les llengües pròpies com en una tercera llengua.
Generar propostes innovadores i competitives en la recerca i en l'activitat professional.
Resoldre problemes de comunicació intercultural.
Resoldre situacions de conflicte.
Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
Respectar la igualtat de gènere.
Ser flexible i saber adaptar-se a noves situacions.
Tenir habilitats en les relacions interpersonals.
Treballar en equip en un context internacional multilingüe i multicultural.
Treballar en grups interdisciplinaris i interculturals.
Vetllar per la qualitat del propi treball.

Continguts

Característiques de la segona meitat de l'assignatura:

Requisits Previs:

Per realitzar aquesta assignatura és aconsellable haver superat tots els crèdits del primer i segon curs del grau i especialment haver cursat l'assignatura 
101537 Pensament clàssic de l'Àsia Oriental.
És absolutament necessari tenir un nivell adequat de comprensió lectora en anglès per realitzar un bon seguiment de les lectures de caràcter obligatori i complementari.
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Aquesta és una assignatura bimodal. Això vol dir que combina les classes presencials amb l'ús de pàgines Web de

docència a través del Campus Virtual de l'Autònoma Interactiva.

Cal llegir les lectures obligatòries (si no, no serien obligatòries, evidentment) i és molt recomanable llegir les lectures

recomanades també (si no, no serien recomanades, evidentment).

A més de les lectures obligatòries, hi ha apunts i dossiers, disponibles al Campus Virtual, que cal consultar.

La docència d'aquesta assignatura té 5 bases: 1) el material docent, els apunts i les lectures obligatòries, 2) les classes

presencials; 3) el treball escrit; 4) les tutories, presencials o electròniques (per correu electrònic); i 5) la participació en

el Fòrum de l'assignatura.

El "Fòrum" de l'assignatura és un espai que complementa l'espai de l'aula. Aquest Fòrum és un espai que ens permet

organitzar consultes i debats sobre els temes relacionats amb l'assignatura. Permet la interacció entre alumne i

professor, d'una banda, i entre alumnes, de l'altra. La participació al Fòrum és tant important com la lectura de la

bibliografia.

Perquè funcioni bé, aquesta docència requereix un seguiment regular i acumulatiu de part de l'alumne. Cal seguir

l'ordre de lectures i d'activitats que consta al Material docent de l'assignatura. Aquest material docent proposa un

desenvolupament ordenat i coordinat del temari de l'assignatura, que vol facilitar l'assimilació i la comprensió dels

continguts de l'assignatura. Per tant, és molt important seguir i mantenir el ritme de presentació del material docent

marcat per la proposta docent.

Continguts de la primera meitat de l'assignatura:

Dinasties Tang-Song: Les bases del pensament xinès tardoimperial

El desenvolupament del daoisme popular, del budisme xinès i del neoconfucianisme al llarg de les dinasties Tang i

Song. La consolidació del neoconfucianisme com a fusió dels tres corrents del pensament xinès (confucianisme,

daoisme, budisme) i com a base de l'ortodòxia tardoimperial. Les escoles del budisme xinès: Tres Tractats,

Consciència Sola, Lotus, Terra Pura, Meditació. Els neoconfucians: Han Yu, Li Ao, Ouyang Xiu, Cheng Yi, Cheng Hao,

Zhang Zai, Su Xun, Wang Anshi, Su Shi, Sima Guang, Zhu Xi, Fan Zuyu, Chen Dong, Chen Liang, Zhou Dunyi, Shao

Yong, Zhang Zai, Liu Jiuyuan, Zhen Dexiu, Xu Heng, Wang Yonglin.

Lectures obligatòries:

Dossiers d'apunts, disponibles a l'apartat de  de la pàgina Web de l'assignatura al Campus Virtual.materials

Materials i activitats disponibles al Fòrum de l'assignatura.

Historia del pensamiento chino. Anne Cheng, Barcelona: Edicions Bellaterra, 2002; capítols 14, 15 i 16 (pel

buisme); 17, 18 i 19 (pel neoconfucianisme). (Aquest és un llibre text per a tota l'assignatura.)

Wang, Yinglin  , trad. Daniel Ibáñez Gómez, Madrid: Trotta, 2000.. Sanzijing. El Clásico de Tres Caracteres

Lectures recomanades:

Kumarajiva.  Presentación, traducción y notas de Laureano Ramírez Bellerín a partir de laSutra de Vimalakirti,

versión china de Kumarajiva, Barcelona: Kairos, 2004.

Hui Neng.  (Tan Jing)  traducción del chino, introducción y notas de Laureano Ramírez.Sutra del Estrado ,

Barcelona: Kairos, 1999.

Feng Yulan [Fung Yu-lan]. , Mexico, D.F.: Fondo de Cultura Económica,Breve historia de la filosofia china

1987.

Creel, Herrlee Glessner. , Madrid: Alianza, 1976.El pensamiento chino desde Confucio hasta Mao Tse-tung

Kaltenmark, Max. , Madrid: Morata, 1982.La filosofia china

Dinasties Ming-Qing: Els reptes del pensament xinès tardoimperial

El sorgiment d'alternatives a l'ortodòxia tardoimperial: Wang Yangming, Li Zhi, Liu Qinshun, Chen Jian, Lü Kun,

l'Acadèmia Donglin, Gu Xiancheng, Liu Zongzhou, Huang Zongxi, Lü Liuiliang, Wang Fuzhi, Gu Yanwu. Els missioners

jesuïtes com a pont intercultural: Matteo Ricci, Niccolo Longobardi, Yang Guangxian, Zhang Xingyao. Resistència

político-intellectual al govern Manchú: Chen Hongmou, Hong Liangji, Gong Zizhen, Wei Yuan, Han Learning.

Objectius del Mòdul - Pensament modern i contemporani: Japó.

El mòdul té per objectiu aprofundir sobre un conjunt d'aspectes determinats per entendre la modernitat i la contemporaneïtat filosòfica al Japó.

Es pot dir que a finals del segle XIX, la filosofia occidental comença a cridar l'atenció tant dels intel·lectuals xinesos com japonesos. Al principi, els intel·lectuals asiàtics van considerar la filosofia com un tipus més de coneixement entre d'altres importats des d'Occident. Avançat el segle XX, però, quan la situació sociopolítica asiàtica es veu remoguda per l'enfrontament que tenia amb les potencies occidentals i amb els processos de modernització, és el moment històric en el què la mera importació de filosofia occidental dona pas a una reivindicació de la filosofia per part dels intel·lectuals asiàtics i a una producció pròpiament original, no merament receptiva.

La fita primordial del mòdul consisteix en estudiar i qüestionar, de manera crítica i independent, els principals marcs de discurs que constitueixen les corrents filosòfiques modernes i contemporànies al Japó. Per això, serà necessari proporcionar el context específic (històric, polític, cultural) dels autors, textos i escoles de pensament que s'analitzaran detalladament amb la realització de les activitats formatives.

Aquest context pressuposa que serà necessari sortir del cercle hermenèutic de la pura referencialitat. És a dir, encara que s'ha de tenir present que l'assignatura forma part d'un Grau d'Estudis de l'Àsia Oriental i que, per tant, es vincula amb una especialització d'àrea, al parlar del moment modern i contemporani, l'actitud, així com la reflexió dels autors i línies que representen, no es poden comprendre a través d'un pur exercici d'aïllament de la seva representativitat a l'àrea geogràfica compartimentada asiàtica. Per tant, no s'optarà per la idea unilateral i unidireccional pròpia de les habituals històries de la filosofia, sinó que el curs aspira a proporcionar a l'estudiant la possibilitat de situar als autors, textos i escoles dins el marc global al que pertanyen. No es tracta de perpetuar centrismes o fer espai a l'asiocentrisme com alternativa o substitut de l'eurocentrisme. Es tracta, més aviat, de reforçar la tasca filosòfica, reflexiva, dialògica i dialogant. Per això, en estudiar les línies específiques que es posaran a disposició de l'estudiant per articular el seu aprofundiment al coneixement de la filosofia moderna i contemporània japonesa, cal recordar que s'està en un marc de referència que no pot obviar la interacció, transmissió i transferència d'idees.

La matèria s'articularà al voltant del diàleg entre textos teòrics, posicions específiques d'escoles de pensament i pensadors, problemes dins d'un context particular, estudi d'eixos temàtics concrets, etc.

Continguts

Tema 1. Precursors de l'acadèmia filosòfica moderna. Obertura i conservadorisme.

Lectures obligatòries:

KÔSAKA, Masaaki, Part I. Chapter I. Precursors and Patriots y Chapter II. Open vs. Closed country, en 
Japanese Thought in the Meiji Era Centenary Culture Council Series
(1958); Tokyo: Pan-Pacific Press, 1958, pp. 1-48.

TAKAYANAGI, Nobuo, "Japan's 'Isolated Father'of Philosophy: NISHI Amane  and His 'Tetsugaku ' ", en NAKAJIMA, Takahiro, MURTHY, Viren, TOKUMORI, Makoto, CHEUNG Ching-yuen, LAM Wing-keung, TAKAYANAGI, Nobuo (Eds.), 
Whither Japanese Philosophy? III Reflections through other Eyes
(UTCP Booklet 19); Tokyo: UTCP, 2011, pp. 81-90

[utcp.c.u-tokyo.ac.jp/publications/pdf/UTCPBooklet19_06_Takayanagi.pdf]

LAM Wing-keung, "The making of 'Japanese philosophy': Nishi Amane, Nakae Chmin and Nishida Kitar", en NAKAJIMA, Takahiro, MURTHY, Viren, TOKUMORI, Makoto, CHEUNG Ching-yuen, LAM Wing-keung, TAKAYANAGI, Nobuo (Eds.), 
Whither Japanese Philosophy? III Reflections through other Eyes
(UTCP Booklet 19); Tokyo: UTCP, 2011, pp. 69-80.

[utcp.c.u-tokyo.ac.jp/publications/pdf/UTCPBooklet19_05_Lam.pdf]

Tema 2. Primer pensament socialista i materialista.

Lectures obligatòries:

KÔSAKA, Masaaki, Part V. Chapter II. Socialism, Pacifism, Imperialism. 1. The Rise of Socialism, 2. Chomin's Thought and Kotoku's Socialism, en 
Japanese Thought In The Meiji Era Centenary Culture Council Series
, pp. 322-344.

KÔTOKU Shûsui, "Discussion of Violent Revolution, From a Jail Cell" (1910), ELISON, George (Trad.), 
Monumenta Nipponica
, Vol. 22, No. 3/4, 1967, pp. 468-481.

PIOVESANA, Gino, "Men and Social Ideas of the Early Taisho Period", 
Monumenta Nipponica
, Vol. 19, No. 1/2, 1964, pp. 111-129.

YOSHITOMO, Takeuchi, "The Role of Marxism in Japan", 
The developing economies
, Vol. 5, No. 4, 1967, pp. 727-747.

Tema 3. Introducció a la filosofia de Nishida Kitarô i l'Escola de Kioto.

Pensament modern i contemporani de l'Àsia Oriental   2015 - 2016

4



L'Ambaixada MacCartney i el començament de la confrontació entre la Xina i les noves potències industiralitzades i

imperialistes d'Europa i de Nord-Amèrica.

Lectures obligatòries:

Dossiers d'apunts, disponibles a l'apartat de  de la pàgina Web de l'assignatura al Campus Virtual.materials

Historia del pensamiento chino. Anne Cheng, Barcelona: Edicions Bellaterra, 2002; capítol 20.

Spence, Jonathan D.  , traducción de Jordi Beltrán Ferrer, Barcelona: Tusquets,En busca de la China moderna

2011; capítols I.1-6. (Aquest és un llibre text per a tota l'assignatura.)

Materials i activitats disponibles al Fòrum de l'assignatura.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'època reformista (segle XIX)

El xoc d'imperis i les seves conseqüències pel pensament xinès tardoimperial. Lin Zexu i les guerres de l'opi. La

Rebel·lió dels Taiping. El moviment d'auto-enfortiment (Feng Guifen, Zeng Guofan, Li Hongzhang, Xue Fucheng,

Zhang Zhidong). Intel·lectuals reformistes (Wang Tao, Yan Fu, Lin Shu, Kang Youwei, Tan Sitong, Liang Qichao,

Zhang Binglin).

Lectures obligatòries:

Dossiers d'apunts, disponibles a l'apartat de  de la pàgina Web de l'assignatura al Campus Virtual.materials

Historia del pensamiento chino. Anne Cheng, Barcelona: Edicions Bellaterra, 2002; capítol 21.

Spence, Jonathan D.  , traducción de Jordi Beltrán Ferrer, Barcelona: Tusquets,En busca de la China moderna

2011; capítols II.7-10.

Materials i activitats disponibles al Fòrum de l'assignatura.

L'època revolucionària (segle XX)

La radicalització dels reformistes i el rebuig al passat. El debat sobre alternatives revolucionàries (Sun Yat-sen, Hu

Hanmin, Luo Longji, Jiang Tingfu, Hu Shi, Lin Yutang, Chiang Kai-shek). El Moviment de la Nova Cultura (Chen Duxiu,

Hu Shi, Gu Jiegang, Zhang Junmai, Ding Wenjiang, Wu Zhihui, Liang Shuming, Sa Mengwu, He Zhen, Han Yi, Lu

Xun). El Moviment del 4 de Maig. Moviments literaris. El Moviment de la Nova Vida. Senyors de la guerra, guerra civil,

ocupació japonesa. L'adaptació del pensament marxista-leninista a les circumstàncies de la Xina (Chen Duxiu, La

Dazhao, Chu Qiubai). El sorgiment de Mao Zedong coma ideòleg de la revolució socialista i els debats interns del

moviment comunista xinès (Li Lisan, Liu Shipei, Wang Shiwei, Liu Shaoqi, Ding Ling, Peng Dehuai, Wu Han). La

Revolució Cultural com a rebuig de la tradició xinesa.

Lectures obligatòries:

Dossiers d'apunts, disponibles a l'apartat de  de la pàgina Web de l'assignatura al Campus Virtual.materials

Historia del pensamiento chino. Anne Cheng, Barcelona: Edicions Bellaterra, 2002; capítol 22.

Spence, Jonathan D.  , traducción de Jordi Beltrán Ferrer, Barcelona: Tusquets,En busca de la China moderna

2011; capítols III.12-16, IV.17-21.

Citas del Presidente Mao Tse-Tung, Ediciones en Lenguas Extranjeras Pekin <

>.http://www.marxists.org/espanol/mao/citas-indice.htm

Materials i activitats disponibles al Fòrum de l'assignatura.

L'època actual (segle XXI)

El rebuig del maoisme radical i el retorn a la modernització pragmàtica. Les Quatre Modernitzacions i els debats de les

reformes i l'obertura (Zhou Enlai, Deng Xiaoping, Chen Yu). El Mur de la Democràcia (poesia Menglong, art Xingxing,

Wei Jinsheng). La febre de la cultura.  ( Su Xiaokang i Wang Luxiang). La rebel·lió dels universitarisElegia per un riu

(Fang Lizhi). El Nou Confucianisme (Mou Zongsan, Feng Youlan, Bo Yang, Li Zehou, Gu Mu, Du Weiming, Yu

Yingshi). La vida intel·lectual després de 1989 (Wang Hui, Cui Zhiyuan, Xudong Zhang, Gan Yang).

Lectures obligatòries:

Dossiers d'apunts, disponibles a l'apartat de  de la pàgina Web de l'assignatura al Campus Virtual.materials

Spence, Jonathan D.  , traducción de Jordi Beltrán Ferrer, Barcelona: Tusquets,En busca de la China moderna

2011; capítols V.22-25.

Lectures obligatòries:

DAVIS, Bret W., "The Kyoto School" (2006, 2010), 
Stanford Encyclopedia of Philosophy
. [plato.stanford.edu/entries/kyoto-school/]

NODA, Matao, "East-West Synthesis in Kitar Nishida", 
Philosophy East and West
, Vol. 4, No. 4, 1955, pp. 345-359.

MARALDO, John C., "Nishida Kitar" (2005, 2012), 
Stanford Encyclopedia of Philosophy.
[plato.stanford.edu/entries/nishida-kitaro/]

NISHIDA, Kitarô, Parte I. La Experiencia Pura, en 
Indagación del Bien;
BIXIO, Alberto Luis (Trad.), Barcelona: Gedisa, 1995, pp. 39-75.

Tema 4. Aproximació al panorama filosòfic de postguerra i recent.

Lectures obligatòries:

GOTO-JONES, Christopher, "Más allá del arrepentimiento. La filosofía de la postguerra y el legado de la Segunda Guerra Mundial", en BAQUERO CRUZ, Julio, PAZÓ ESPINOSA, José (Introd. y Ed.), 
Japón. Viaje al Otro. Revista de Occidente;
N.º 334, Marzo, 2009, pp. 43-68.

MARUYAMA, Masao, "Theory and Psychology of Ultra-Nationalism" (1946), en 
Thought and Behaviour in Modern Japanese Politics;
London, Oxford, New York: Oxford University Press, 1969, pp. 1-24.

UENO, Chizuko, "The Politics of Memory: Nation, Individual and Self", 
History & Memory,
Vol. 11, No. 2, 1999, pp. 129-152.

KARATANI, Kojin, "Beyond Capital-Nation-State", 
Rethinking Marxism
, Vol. 20, No. 4, 2008, pp. 569-595.

Metodologia

El mòdul estarà dividit en classes teòriques i classes pràctiques que requeriran la participació activa dels estudiants. Sempre que sigui possible, es potenciarà la utilització del campus virtual com espai comú per intercanviar informacions relatives a l'assignatura (informacions, debats, materials i recursos complementaris, etc.).

1) Organització del curs: Durant el desenvolupament del mòdul s'interrelacionaran els objectius, continguts i activitats. S'aconsella planejar una bona organització del temps de lectura i estudi autònoms per poder seguir de manera profitosa i adequadament el sistema d'avaluació.

2) L'aprenentatge es basa en la resolució de les activitats formatives i els casos pràctics proposats per part del docent. El docent orientarà i ajudarà als alumnes en totes aquelles dificultats que puguin sorgir en el seu procés d'aprenentatge, aportant-li la deguda atenció docent constant i comprovant, a través de les diferents activitats formatives, que l'alumne aconsegueix els objectius del curs i desenvolupa les competències generals, transversals i específiques del mateix.

3) Avaluació continuada: Les competències s'adquireixen a partir del plantejament general del curs a les seves classes teòriques i pràctiques així com en el desenvolupament de totes les activitats formatives.

La metodologia específica del curs es vincula especialment a: La lectura de textos i d'altres recursos docents; Potenciar el treball cooperatiu a l'aula, incloent l'anàlisi de diversos recursos docents (textos, imatges, etc.) amb discussions guiades; Estudi de casos; Fomentar la reflexió del propi procés autònom d'aprenentatge; Utilització de les tecnologies de la informació i comunicació (TIC).
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N.B. Tant les lectures obligatòries com la bibliografia i fonts addicionals es lliuraran/s'indicaran a través del Campus

Virtual.

Per tal de garantir una presentació equilibrada del pensament modern i contemporani xinès, d'una banda, i del

pensament modern i contemporani japonès, de l'altra, aquest assignatura s'imparteix en equip. El professor Seán

Golden impartirà  (del 14 de setembre de 2015 fins el 4 de novembre de 2015) i esla primera meitat de l'assignatura

dedicarà al pensament modern i contemporani de la Xina. La professora Montserrat Crespín impartirà la segona meitat

 (del 9 de novembre de 2015 fins el 13 de gener de 2016) i es dedicarà pensament modern ide l'assignatura

contemporani de Japó. La nota de la primera parta valdrà el 50% de la nota final; la nota de la segona part valdrà el

50% de la nota final.

Característiques de la primera meitat de l'assignatura:

Aquesta és una assignatura bimodal. Això vol dir que combina les classes presencials amb l'ús de pàgines Web de

docència a través del Campus Virtual de l'Autònoma Interactiva.

Cal llegir les lectures obligatòries (si no, no serien obligatòries, evidentment) i és molt recomanable llegir les lectures

recomanades també (si no, no serien recomanades, evidentment).

A més de les lectures obligatòries, hi ha apunts i dossiers, disponibles al Campus Virtual, que cal consultar.

La docència d'aquesta assignatura té 5 bases: 1) el material docent, els apunts i les lectures obligatòries, 2) les classes

presencials; 3) el treball escrit; 4) les tutories, presencials o electròniques (per correu electrònic); i 5) la participació en

el Fòrum de l'assignatura.

El "Fòrum" de l'assignatura és un espai que complementa l'espai de l'aula. Aquest Fòrum és un espai que ens permet

organitzar consultes i debats sobre els temes relacionats amb l'assignatura. Permet la interacció entre alumne i

professor, d'una banda, i entre alumnes, de l'altra. La participació al Fòrum és tant important com la lectura de la

bibliografia.

N.B. Tant les lectures obligatòries com la bibliografia i fonts addicionals es lliuraran/s'indicaran a través del Campus

Virtual.

Golden, Seán. , Barcelona: Edicions Bellaterra, 2012.China en perspectiva. Análisis e interpretacions

Materials i activitats disponibles al Fòrum de l'assignatura.

Lectures recomanades:

Wang, Hui. , Barcelona: Edicions Bellaterra, 2008.El nuevo orden de China

-----

Metodologia

Perquè funcioni bé, aquesta docència requereix un seguiment regular i acumulatiu de part de l'alumne. Cal seguir l'ordre de lectures i d'activitats que consta al Material docent de l'assignatura. Aquest material docent proposa un desenvolupament ordenat i coordinat del temari de l'assignatura, que vol facilitar l'assimilació i la comprensió dels continguts de l'assignatura. Per tant, és molt important seguir i mantenir el ritme de presentació del material docent marcat per la proposta docent. 

Característiques de la primera meitat de l'assignatura:

El mòdul estarà dividit en classes teòriques i classes pràctiques que requeriran la participació activa dels estudiants. Sempre que sigui possible, es potenciarà la utilització del campus virtual com espai comú per intercanviar informacions relatives a l'assignatura (informacions, debats, materials i recursos complementaris, etc.).

1) Organització del curs: Durant el desenvolupament del mòdul s'interrelacionaran els objectius, continguts i activitats. S'aconsella planejar una bona organització del temps de lectura i estudi autònoms per poder seguir de manera profitosa i adequadament el sistema d'avaluació.

2) L'aprenentatge es basa en la resolució de les activitats formatives i els casos pràctics proposats per part del docent. El docent orientarà i ajudarà als alumnes en totes aquelles dificultats que puguin sorgir en el seu procés d'aprenentatge, aportant-li la deguda atenció docent constant i comprovant, a través de les diferents activitats formatives, que l'alumne aconsegueix els objectius del curs i desenvolupa les competències generals, transversals i específiques del mateix.

3) Avaluació continuada: Les competències s'adquireixen a partir del plantejament general del curs a les seves classes teòriques i pràctiques així com en el desenvolupament de totes les activitats formatives.

La metodologia específica del curs es vincula especialment a: La lectura de textos i d'altres recursos docents; Potenciar el treball cooperatiu a l'aula, incloent l'anàlisi de diversos recursos docents (textos, imatges, etc.) amb discussions guiades; Estudi de casos; Fomentar la reflexió del propi procés autònom d'aprenentatge; Utilització de les tecnologies de la informació i comunicació (TIC).

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classe magistral 52,5 2,1 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17
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Avaluació de la primera meitat de l'assignatura - Xina:

La nota d'aquesta meitat de l'assignatura comptarà com a 50% de la nota final de l'assignatura.

A mitjans d'octubre de 2014 hi haurà una prova sobre el pensament de les dinasties Song-Qing que valdrà un 10% de

.la nota final

A mitjans de novembre de 2014 hi haurà una prova sobre el pensament dels segles XIX-XX que valdrà un 10% de la

.nota final

Hi haurà un treball escrit, d'una extensió de 1500 paraules (5 fulls, doble espai, 12 pt), que caldrà lliurar a mitjans de

, sobre un tema que caldrà convenir amb el professor, i . Lesdesembre de 2014 que valdrà un 15% de la nota final

pautes del treball es publicaran oportunament al Fòrum de l'assignatura. El treball ha d'incloure una bibliografia de les

obres consultes o de les pàgines Web consultades. No hi ha res de dolent en utilitzar les idees i/o les paraules d'un

altre autor per il·lustrar una exposició pròpia, però cal indicar amb cometes ("…") les paraules o les idees d'un altre

autor, i cal el nom de l'autor i la font, sigui llibre o sigui pàgina Web. Qualsevol cas de plagi, és a dir, l'ús d'un text d'un

altre autor, sense indicar el nom de l'autor i la font de la informació, i sense indicar amb cometes el text copiat o les

idees copiades, rebrà la nota de 0 (SUSPENS) automàticament. Caldrà lliurar el treball a través de l'eina de "lliurament

de treballs" a la pàgina Web de l'assignatura. Els treballs que arriben tard rebran una reducció de la nota.

El mes de gener de 2014 hi haurà una prova presencial o no presencial sobre els conceptes bàsics del pensament

modern i contemporani d'Àsia Oriental .que valdrà un 15% de la nota final

Avaluació de la segona meitat de l'assignatura:

Avaluació

La qualificació obtinguda a aquest mòdul de l'assignatura es correspon amb el 50% de la nota final.

Activitats formatives

L'alumnat que pretén fer aquesta assignatura a distància haurà de convenir amb el professorat les activitats docents

que caldrà dur a terme.

1.  
2.  

3.  

4.  

Tipus: Supervisades

Fòrum de l'assignatura 5 0,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Tipus: Autònomes

Treball autònom 49,5 1,98 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 17

Avaluació

N.B. S'aplicaran a les notes finals un factor correctiu basat en el 
ranking
que és un factor corrector basat en la distribució de les notes entre la totalitat del grup d'estudiants i correspon a la distribució estadística de les notes recomanada pel sistema europeu de transferència de crèdits a nivell universitari: 9,0-10 = millor 10%, 8,0-8,9 = proper 25%, 7,0-7,9 = proper 30%. 6,0-6,9 = proper 25%, 5,0-5,9 = últim 10%.

Normatives de l'avaluació de la Facultat de Traducció i d'Interpretació:

En l'avaluació no pot haver cap prova que compti més del 40% de la nota final
No es pot avaluar l'assistència a classe amb una nota que formi part de la nota final. La docència és
presencial, però l'assistència no és obligatòria i no pot ser avaluada amb nota.
Es considera "No presentat" a qui no hagi realitzat el 70% de les proves d'avaluació o de les proves /
treballs que equivalguin al 70% de la nota final.
Els alumnes que obtinguin una nota final entre 4 i menys de 5, i que hagin realitzat el 70% de les
proves d'avaluació han de tenir la possibilitat, entre les setmanes 16 i 18 inclusivament del semestre,
de realitzar algun tipus de prova o treball específic de recuperació per intentar aprovar.
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1.  

2.  

3.  

Es valorarà molt positivament la participació a classe (reflexions sobre lectures, contribucions, actitud). Per potenciar la

participació activa i el treball col·lectiu a l'aula, és possible que el docent demani als alumnes que realitzin alguna breu

presentació, com a mínim d'un text de lectura obligatòria, per iniciar la discussió a classe. Aquestes presentacions

poden consistir en una síntesi que serveixi com base per iniciar la discussió conjunta i guiada a la classe, destacant els

punts principals del text/os i proposant preguntes a partir de la seva lectura.

Activitat 1: L'estudiant ha de llegir atentament el següent article acadèmic:

MARALDO, John C., "Defining Philosophy in the Making", en HEISIG, James W. (Ed.), Japanese Philosophy Abroad;

Nagoya: Nanzan Institute for Religion and Culture,2004, pp. 220-245. [nirc.nanzan-u.ac.jp/nfile/2045]

Després d'haver fet una lectura detallada de l'assaig, ha de realitzar el següent:

Resumir breument les principals idees del text i com apareixen relacionades entre sí.

Identificar i explicar amb les seves pròpies paraules i de manera succinta cadascun dels sentits per "filosofia

japonesa" que apareixen al text. Quines són les avantatges i desavantatges de cadascun dels diversos modes

de referir a "filosofia japonesa"? L'estudiant ha de donar una resposta suficientment raonada.

A l'apartat "The Debate about 'philosophy' in Meiji Japan", l'autor de l'article explica la posició de diversos

filòsofs que exemplifiquen distintes perspectives respecte la qüestió complexa de definir l'abast i significat de

les categories "filosofia" i "filosofia japonesa". L'estudiant ha de relacionar a cadascun dels pensadors

mencionats per l'autor de l'assaig amb algun dels sentits de "filosofia japonesa" abans repassats, explicant,

justificada i raonadament, els motius per la classificació.

Extensió:L'exercici tindrà una extensió entre 3-5 pàgines. S'ha d'utilitzar el tipus de lletra Times New Roman 12 o Arial

11, amb espai interlineal 1,5 i marges 3cm. El lliurament d'aquest i altres treballs ha de regir-se obligatòriament pels

criteris de tipus formal i acadèmics que apareixen a aquesta guia. El no seguiment d'aquests criteris pot comportar una

penalització a la qualificació o la no acceptació del treball. Per qualsevol dubte sobre aquestes qüestions, l'estudiant ha

de contactar amb el docent.

Lliurament: Per facilitar l'avaluació individualitzada i el retorn, el lliurament dels treballs es realitzarà per una doble via,

per correu electrònic institucional i a través del Campus virtual, en arxiu .rtf.

Data de lliurament: 18 Novembre 2015.

Avaluació: El lliurament d'aquest exercici acadèmic es correspondrà amb un 30% de l'avaluació del mòdul.

Puntualitat: No s'acceptaran treballs que es lliurin amb posterioritat a la data de lliurament fixada al calendari acadèmic.

Activitat 2: L'activitat formativa consisteix en l'anàlisi filosòfic de textos. L'estudiant haurà de triar i realitzar UNA de les

següents opcions:

OPCIÓ A:

Thus the Marxian Socialism of the Meiji era, after having momentarily burned brightly in Kôtoku Denjirô, its torchbearer,

left but a legacy of anarchism and itself struggled on in the midst of ruin. This was a consequence of the fact that Meiji

socialism was not formed through the internal evolution of democratic thought but was, so to speak, a "premature"

socialism established under the force of circumstance. Those who accepted Marxism were unable to analyse Japanese

society and the existence of the Japanese from the standpoint of Marxism, and hence were unable to shed light on

Japanese society and culture and the outlook for change therein. Or rather, because the Marxian socialists, as a result

of their being, so to speak, in the position of outsiders, perceived Japan's modernization as a development external to

and unconnected with themselves, they did not sense the necessity of scientifically analysing the whole of reality. Not

only did the Marxian socialists not leave behind them any creative work of their own, but they were unable to join in the

efforts of the middle-class intellectuals who were, from the position of insiders, directing criticism against the

modernization of Japan and who shared a common tendency in this regard with Marxian socialists; these facts probably

bore on the Marxian socialists' inability to avoid becoming isolated from the popular temper of the times in the period

after the Russo-Japanese War. [YOSHITOMO, Takeuchi, "The role of Marxism in Japan", ,The Developing Economies

Vol. 5, Issue 4, 1967, pp. 730-731]

1. Explica breument (entre 60 i 100 paraules) les idees principals del text i com apareixen relacionades.

2. Defineix breument (entre 10 i 20 paraules) el significat que té al text la següent expressió: " ".'premature' socialism
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3. Quins motius expliquen la fallida dels primers moviments socialistes al Japó? Raona la teva resposta, posant en joc

els coneixements adquirits així com completant el teu judici amb la utilització de les lectures obligatòries i

complementàries.

4. Compara el judici que fa l'autor del text sobre l'abast i limitació de la introducció del socialisme marxista al Japó amb

la concepció sobre aquesta qüestió d'un altre autor/a de la història de la filosofia moderna i contemporània al país.

OPCIÓ B:

Philosophy is science, that is, unified conceptual knowledge, and thereby differs from art or religion. To be sure, there

are those who, like Bergson, say that philosophy is intuitive knowledge, but intuition as such cannot be called

philosophy. Even if its contents can derive from intuition, philosophy finds its  when intuitions takes the formraison d'être

of conceptual knowledge. But what sort of science is philosophy? What does philosophy study? Philosophy is originally

conceived of as the most fundamental science, the science of sciences. But this way of speaking must be taken in a

strict sense, for every field of study has fundamental concepts that give rise to it. The fundamental notion of geometry,

for example, is space; that of physics is material phenomena. There can be no geometry without the concept of space,

but the geometry that presupposes space cannot reflect on space itself or clarify it from a more fundamental standpoint.

In contrast, philosophy reflects on the basic concepts of the particular sciences in general and constructs from them

one system of knowledge. That is what distinguishes philosophy from the particular sciences. Thus the objects

investigated by philosophy are things very near at hand like space, time, matter, and mind. [NISHIDA, Kitarõ,

"Philosophy" (1922), a HEISIG, James W., KASULIS, Thomas P., MARALDO, John C., Japanese Philosophy. A

 Honolulu: Hawai'i University Press, 2011, pp. 575-576].sourcebook;

1. Explica breument (entre 60 i 100 paraules) les idees principals del text i com apareixen relacionades.

2. Defineix breument (entre 10 i 20 paraules) el significat que té al text la següent expressió: " ".science

3. En base a quin criteri diferencia Nishida a la filosofia de la religió? Raona la teva resposta, posant en joc els

coneixements adquirits així com completant el teu judici amb la utilització de les lectures obligatòries i

complementàries.

4. Compara la concepció de l'autor del text sobre què significa la "filosofia" amb la concepció sobre aquesta qüestió

d'un altre autor/a de la història de la filosofiamoderna i contemporània japonesa.

OPCIÓ C:

If "nihilism" is the historical actuality of Europe, and if under these circumstances it becomes a historical-existential

standpoint, how are we to determine its meaning for us in Japan? It is true: our culture and ways of thinking have

become Europeanized; our culture is a recent offshoot of European culture and our thinking a shadow-image of

European-style thinking. Still, our importation of European culture never went to the extent of including the Christian

faith that has served as the basis and formative power of the European spirit, not to mention the ethics and philosophy

that have been developing since the age of the Greeks. Unlike objective realities like institutions and cultural artifacts,

or academic disciplines and technologies having to do with objective things, these things of the spirit are directly rooted

within the subject and not readily transferable from one place to another. The spiritual basis of Europe has not become

our spiritual basis; and in that sense a crisis generated from the shaking of those foundations is not a reality for us.

There seems to be no way for nihilism to become a vital issue for us. Does that mean we can do no more than eye it

with curiosity as "someone else's business"? The enduring popularity of Nietzsche and the current popularity of

existentialism may seem to strengthen this suspicion.

What makes the issue still more complicated is the fact that we do not have any spiritual basis whatsoever at present.

The West still has the faith, ethics, ideas, and so forth that have been handed down from Christianity and Greek

philosophy, and the integration of these various elements is still the dynamic force behind the formation of the person.

No matter how much this basis is now being shaken, it is still very much alive, and one battles against it only at the cost

of fierce determination. For us in Japan, things are different. In the past, Buddhism and Confucian thought constituted

such a basis, but they have already lost their power, leaving a total void and vacuum in our spiritual ground. Our age

probably represents the first time since the beginning of Japanese history that such a phenomenon has occurred.

Up until the middle of the Meiji period a spiritual basis and highly developed tradition was alive in the hearts and minds

of the people. Indeed, the reason Japan was able to take in western culture with such unprecedented alacrity was that

people then were possessed of true ability born of spiritual substance. However, as Europeanization (and

Americanization) proceeded, this spiritual core began to decay in subsequent generations, until it is now a vast, gaping
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void in our ground. The various manifestations of culture at present, if looked at closely, are mere shadows floating over

void. The worst thing is that this emptiness is in no way an emptiness that has been won through struggle, nor a nihility

that has been "lived through". It is the natural result of our having been cut off from our tradition. Before we knew what

was happening, the spiritual core had wasted away completely. [NISHITANI, Keiji, "The Meaning of Nihilism for Japan"

(1949), en  New York: SUNY, 1990, pp. 174-175].The Self-Overcoming of Nihilism;

1. Explica breument (entre 60 i 100 paraules) les idees principals del text i com apareixen relacionades.

2. Defineix breument (entre 10 i 20 paraules) el significat que té al text la següent expressió: " ".cut off from our tradition

3. En quins termes descriu el pensador la "europeïtzació"del país i quines conseqüències entén que aquest procés va

tenir pel Japó a partir de Meiji? Raona la teva resposta, posant en joc els coneixements adquirits així com completant

el teu judici amb la utilització de les lectures obligatòries i complementàries.

4. Compara la concepció de l'autor del text sobre què significa el "nihilisme" al Japó, tenint en consideració el context

històric en el qual es circumscriu el text, amb la concepció sobre aquesta qüestió d'un altre autor/a de la història de la

filosofia moderna i contemporània japonesa.

Extensió:L'exercici tindrà una extensió entre 3-5 pàgines. S'ha d'utilitzar el tipus de lletra Times New Roman 12 o Arial

11, amb espai interlineal 1,5 i marges 3cm. El lliurament d'aquest i altres treballs ha de regir-se obligatòriament pels

criteris de tipus formal i acadèmics que apareixen a aquesta guia. El no seguiment d'aquests criteris pot comportar una

penalització a la qualificació o la no acceptació del treball. Per qualsevol dubte sobre aquestes qüestions, l'estudiant ha

de contactar amb el docent.

Lliurament: Per facilitar l'avaluació individualitzada i el retorn, el lliurament dels treballs es realitzarà per una doble via,

per correu electrònic institucional i a través del Campus virtual, en arxiu .rtf.

Data de lliurament: 21 Desembre 2015.

Avaluació: El lliurament d'aquest exercici acadèmic es correspondrà amb un 35% de l'avaluació del mòdul.

Puntualitat: No s'acceptaran treballs que es lliurin amb posterioritat a la data de lliurament fixada al calendari acadèmic.

Activitat 3: L'estudiant haurà de superar una prova escrita al final del semestre que consistirà, bé en preguntes curtes

a desenvolupar o en exercicis de comentaris de textos que facin referència a alguna/es de les lectures obligatòries i/o

qüestions tractades al mòdul. La prova final escrita computarà un 35% de la nota final del mòdul.

Data de la prova final: 11 Gener 2016.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

prova presencial o no presencial sobre els conceptes bàsics del

pensament modern i contemporani de la Xina

15% 1 0,04 2, 3, 4, 5

Prova sobre el pensament de les dinasties Song-Qing 10% 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,

9, 11, 13, 17

prova sobre el pensament dels segles XIX-XX de la Xina 10% 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,

9, 11, 12, 13, 14, 15,

16, 17

Treball escrit sobre el pensament modern i contemporani de la Xina 15% 15 0,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,

13, 17

1r exercici sobre un text acadèmic del pensament modern in

contemporani del Japó

30% 15 0,6 2, 3, 4, 5, 6, 7

2n exercici sobre un text acadèmic del pensament modern in 20% 10 0,4 2, 3, 4, 5, 6, 7
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