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ASSIGNATURA: FONAMENTS CULTURALS DEL DRET 

ESTUDIS: Pub i RP, Per, Com Aud 

CODI: 

 
TIPUS: Optativa     CURS: 3    SEMESTRE: 2Q  
CRÈDITS hores/setmana: 
CRÈDITS ECTS: 
PROFESSOR: MIQUEL TRESSERRAS / LLUÍS CALVO (Professor convidat) 
IDIOMA: CATALÀ 
 
 
PREREQUISITS: 
 
CONEIXEMENTS PREVIS 
 
ASSIGNATURES QUE S’HAN DE CURSAR SIMULTÀNIAMENT:  
 
DESCRIPCIÓ ASSIGNATURA:  
 
El temari vol posar de manifest l’íntima relació que hi ha entre les estructures jurídiques i 
l’organització sòcio-cultural, la qual cosa s’assoleix a través d’analitzar el fet jurídic des de la 
perspectiva de l’Antropologia Cultural, la qual cosa possibilita dur a terme anàlisis 
comparatius del fet i de les estructures jurídiques; entre d’altres aspectes, aquest fet 
s’il·lustra, a través de l’anàlisi del desenvolupament històrico-cultural del Dret a Occident i, 
per tant, conèixer alguns dels trets juridico-socials que caracteritzen l’actual Estat de Dret a 
Occident.  En definitiva, el temari esdevé una aproximació a tot allò que significa el “dret” en 
la societat humana i, amb especial incidència, en la seva relació amb el món de la 
comunicació; l’anàlisi s’inicia plantejant-se què vol dir “cultura” per a passar a analitzar la 
vinculació entre “cultura” i “dret” i començar a veure l’íntima relació entre ambdós conceptes 
i, donada la diversitat humana, l’extrema complexitat interpretativa del fet jurídic.  
  
OBJECTIUS ASSIGNATURA:  
 
1. Contextualitzar culturalment el fet jurídic. 
2. Explicitar la transcendència del dret en la societat humana. 
3. Analitzar el dret en base a l’antropologia i la sociologia jurídiques. 
4. Situar el dret en perspectiva transcultural.  
5. Conèixer les principals fonts històriques i dogmàtiques del dret a Occident. 
 
CONTINGUTS:  
 
I. Pensar culturalment el dret 
1. El concepte de cultura. 
2. L’estudi antropològic del dret. 
3. El dret en perspectiva transcultural. 
4. Drets tradicionals i drets moderns. 
5. Tipologies dels sistemes jurídics. 
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6. Com definir el dret?  
7. La imaginació jurídica: l’estat, l’escriptura i els procediments d’integració social. 
8. El dret i la seva funció sociològica: Malinowski i Llewelyn 
9. L’estructura del mode de vida jurídic. 
 
II. El dret en la història d’Occident 
1. L’alba del dret: la prehistòria i el neolític. 
2. Grècia i Roma: de la mirada testimonial al dret com a sistema d’organització social. 
3. El món feudal: de les ordalies al dret com a eina al servei dels nous poders.   
4. L’etapa preliberal: llei natural vs. llei positiva. 
5. L’organització liberal i el sistema capitalista.   
6. El dret en les societats exsocialistes. 
 
METODOLOGIA: 
La metodologia emprada té com a eix bàsic la presentació del temari que el professor fa de 
la matèria, programa que, a més de les explicacions del professor, es il·lustrat mercès a 
documents audiovisuals i escrits, la qual cosa permet reforçar les dites explicacions i, a la 
vegada, fer servir d’altres eines metodològiques com la lectura analítica i el debat entre els 
alumnes sobre diferents aspectes del programa.  
 
A. AVALUACIÓ:   
 
C. Exàmens tipus test 
D. Treball de curs 
 
El criteri de puntuació i la nota final de la matèria és d’un 60% l’exercici tipus test i el treball 
és d’un 40%, tot tenint en compte, a la vegada, també la presència a la classe; amb tot, cal 
indicar que la nota final s’assoleix, sobretot, per mitja ponderada.  
 
CRITERIS D’AVALUACIÓ DE RESULTATS: 
 
Objectiu 1: L’estudiant ha de demostrar haver assolit els coneixements que conformen el 
temari.  
Objectiu 2: L’estudiant ha de demostrar la competència en la realització del treball de curs, a 
través de les lectures assenyalades, la seva anàlisi com també la composició del treball 
escrit.   
 
BIBLIOGRAFIA BÀSICA: 
 
- ATIENZA, M. Tras la justicia. Una introducción al Derecho y al razonamiento jurídico. 
Barcelona: Ariel, 1993. 
- BOBBIO, N. El tiempo de los derechos. Madrid: Ed. Sistema, 1991. 
- CARRITHERS, M. ¿Por qué los humanos tenemos culturas?. Madrid: Alianza, 1992. 
- LALINDE, J. El derecho en la historia de la humanidad. Barcelona: Universidad de 
Barcelona, 1988. 
- TOHARIA, J. J. El juez español. Un análisis sociológico. Madrid: Tecnos: 1975 i Pleitos 
tengas!”... (Introducción a la cultura legal española). Madrid: CIS i Siglo XXI de España, 1987 
 (Col·lecció: Monografías, núm. 96). 
- TREVES. R. Introducción a la sociología del derecho. Madrid: Tecnos, 1977 (reedicions 
1980 i 1985). 
- ZARAGOZA, A. Los abogados y la sociedad industrial. Barcelona: Eds. Península, 1982 
(Col·lecció: Homo Sociologicus, núm. 26). 
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BIBLIOGRAFIA i/o MATERIAL COMPLEMENTARI: 
AGUIRRE, A. (ed.). Etnografia. Barcelona: Boixareu, 1996. 
MALINOWSKI, B. Crimen y costumbre en la sociedad salvaje. Barcelona: Ariel, 1991. 
PUJADES, J.J. El método biográfico. El uso de las historias de vida en ciencias sociales. 
Madrid: CIS, 1992. 
 
PREPARAT PER: Lluís Calvo. 
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