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ASSIGNATURA: Història del pensament contemporani 

ESTUDIS: Com Aud, Per, Pub RP 

CODI: HPC 

 
TIPUS: Obligatòria     CURS: 1    SEMESTRE: 1Q 
CRÈDITS (hores/setmana:) 
CRÈDITS ECTS: 
PROFESSOR: Dr. Miquel Tresserras 
IDIOMA: català 
 
 
PREREQUISITS: 
 
CONEIXEMENTS PREVIS:  
 
ASSIGNATURES QUE S’HAN DE CURSAR SIMULTÀNIAMENT:  
 
DESCRIPCIÓ ASSIGNATURA:  
El curs es planteja a partir de les preguntes sobre la identitat de l’home, sobre les 
possibilitats del llenguatge i sobre el paper de la cultura i de la política. A través de la 
resposta a aquests quatre interrogants s’estudien alguns dels corrents filosòfics més 
remarcables del segle XX. 
 
OBJECTIUS ASSIGNATURA:  
S’espera que a la fi del quadrimestre els estudiants puguin demostrar: 
A/ Que saben reconèixer i descriure conceptes i fets decisius en la configuració del 
pensament contemporani. 
B/Que saben relacionar els coneixements adquirits i que tenen la capacitat per buscar nova 
informació. 
C/Que són capaços d’escriure una síntesi personal, argumentada, coherent i dinàmica sobre 
una part del contingut del programa i dels llibres i films obligatoris. 
 
El curs es basa en el plantejament de problemes i en la recerca de solucions. Però també 
s’introduiran esbossos biogràfics o retrats literaris dels autors que han marcat el segle XX. 
 
CONTINGUTS:  

a. Introducció 
1. Orígens de la modernitat. L’humanisme: una mentalitat nova i uns nous 

interessos intel·lectuals. El programa cultural i polític dels humanistes. 
2. Descartes i la revolució científica del segle XVII. El triomf de la Il·lustració. El 

positivisme i el pensament sistemàtic. Crítica del saber totalitari. 
b. Sistemes filosòfics del segle XX 

3. El marxisme en la història del segle XX i el marxisme universitari. L’escola de 
Frankfurt i la teoria crítica. Habermas i la utopia de la comunicació universal. 
4. Psicoanàlisi i teoria de la cultura. Efectes de l’inconscient freudià en la concepció 
de l’home, en la reflexió moral i en la interpretació de l’art. El malestar de la cultura. 
5. Claude Lévi-Strauss. Estructura i finalitat del mite. La teoria de l’equivalència dels 

productes culturals. Michel Foucault. Influència del corrent estructuralista en la 
mentalitat occidental de finals de segle. 

c. La mort dels sistemes filosòfics 
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6. El gir lingüístic de la filosofia. Del Wittgenstein del Tractatus al de les 
investigacions filosòfiques. 

7. El concepte d’home. Martin Heidegger: l’autenticitat de l’home i l’oblit del ser. La 
funció de l’obra d’art. Heidegger lector de Nietzsche. 

8. Jean-Paul Sartre: la necessitat i la contingència. L’home condemnat a la llibertat. 
L’existencialisme és un humanisme. 

9. David Lynch: Lost Highway. El subjecte és inaccessible. Narrar la impossibilitat de 
narrar-se. 

10. Abandó de les ideologies del desenvolupament. El pensament únic com a 
ideologia. Vattimo: les idees i el llenguatge borrosos. Expressions noves del 
malestar de la cultura: crisi de l’individu, de la raó, de l’art i de la política. Els 
problemes persisteixen: “tenim la sensació que fins i tot quan totes les possibles 
preguntes científiques s’han contestat, encara no s’han tocat gens els nostres 
problemes vitals” (Wittgenstein, Tractatus, 6.52). 

 
METODOLOGIA: 
 
AVALUACIÓ:  
 
A (Exàmens), C (Exàmens tipus test), D (Treballs fets a casa), F (Informes/treballs fets en 
grup),J (Participació a classe) 

 
L’avaluació dels estudiants es fa per mitjà de tres instruments: a)exposició escrita que 
inclourà la resposta a diverses qüestions i un comentari de text; B)resposta a una prova 
objectiva, i c) confecció d’un diari intel·lectual. Es tindran en compte l’assistència i la 
participació dels estudiants a classe. 
 
La prova a) puntuarà fins a un màxim de 50 punts, la prova b)fins a un màxim de 35, i el diari 
intel·lectual o el treball monogràfic fins a 15. Els criteris de correcció de la prova a)són: 
1/claredat de les idees, 2/capacitat per a relacionar dades: fets, conceptes, autors, etc., 
3/pertinència terminològica i 4/ coherència de l’argumentació. Per a superar l’avaluació amb 
èxit cal obtenir una puntuació igual o superior a 25. L’estudiant que no l’obtingui haurà de 
repetir aquesta prova pel juliol. 
 
En la prova b) les respostes equivocades resten mig punt cada una. L’estudiant que no 
obtingui 15 punts com a mínim haurà de repetir aquesta prova pel juliol. 
 
La confecció del diari intel·lectual no és obligatòria. A classe es donaran les pautes per a 
realitzar-lo. 
 
L’estudiant que no hagi aconseguit superar alguna de les proves a) i b) o, havent-les 
superades, no hagi obtingut un mínim de 50 punts, tindrà l’assignatura suspesa. 
 
Nota: els estudiants repetidors s’han d’examinar del programa d’enguany i no dels 
programes de cursos passats, han d’assistir a classe i han de superar les proves a) i b). 
 
CRITERIS D’AVALUACIÓ DE RESULTATS: 

 
A/ Que saben reconèixer i descriure conceptes i fets decisius en la configuració del 
pensament contemporani.[A, C , J] 
B/Que saben relacionar els coneixements adquirits i que tenen la capacitat per buscar nova 
informació.[A,D] 
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C/Que són capaços d’escriure una síntesi personal, argumentada, coherent i dinàmica sobre 
una part del contingut del programa i dels llibres i films obligatoris.[A,F] 
 
BIBLIOGRAFIA BÀSICA: 
Bibliografia i filmografia obligatòries: 
SARTRE, Jean-Paul. El existencialismo es un humanismo (1956). Barcelona: Edhasa, 1999 
SLOTERDIJK, Peter. Normas para el parque humano (1999). Madrid: Siruela, 2000 
STEINER, George. Nostalgia del absoluto (1974). Madrid: Siruela, 2001 
LYNCH, David. Lost Highway, 1997 
 
Bibliografia bàsica: 
HEIDEGGER, Martin. Carta sobre el “Humanisme” (1949). Dins: Fites. Barcelona: Laia, 1989 
MONTINARI, Mazzino. Lo que dijo Nietzsche (1975). Barcelona: Salamandra, 2003 
POPPER, Karl R. La sociedad abierta y sus enemigos (1950). Barcelona: Paidós, 1994 
RICO, Francisco. El sueño del humanismo. De Petrarca a Erasmo. Madrid: Alianza, 1997 
TERRICABRAS, Josep M. [coord.] El pensament filosòfic i científic, II. El segle XX. 
Barcelona: Pòrtic/Universitat Oberta de Catalunya, 2001. 
TOULMIN, Stephen. Cosmópolis. El trasfondo de la modernidad (1990). Barcelona: 
Península, 2001. 
TRESSERRAS, Miquel. Wittgenstein: integritat i transcendència. Barcelona: Publicacions de 
l’Abadia de Montserrat, 2003 
TRESSERRAS, Miquel. “El relat impossible: Lost Highhway de David Lynch”. Trípodos 
(2002), núm. 12, p. 36-46 
VATTIMO, Gianni. El fin de la modernidad: nihilismo y hermenéutica en la cultura 
posmoderna. Barcelona: Gedisa, 1998. 
 
BIBLIOGRAFIA i/o MATERIAL COMPLEMENTARI: 
En la presentació de cada tema es proposarà una bibliografia específica 
 
PREPARAT PER: Miquel Tresserras i Majó 
 
DATA DE LA DARRERA REVISIÓ: Setembre de 2006 
 


