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Introducció

La dimensió política del nacionalisme ens remet a la seva articulació en for-

ma de partits. Així, podríem entendre que són un dels instruments en què es

tradueixen els moviments nacionalistes en el seu vessant polític. Des d'una

perspectiva acadèmica, l'àmbit que analitza els partits polítics és un dels més

tradicionals. Des d'aquest punt de vista, el nacionalisme seria una de les di-

mensions o cleavages entorn de la qual es pot explicar, classificar o interpretar

els partits polítics.

Caldrà disposar, doncs, d'uns fonaments generals sobre les teories clàssiques

que tenen els partits polítics com a objecte d'estudi per a entendre el nacio-

nalisme com una de les dimensions entorn de la qual es posicionen els par-

tits polítics. Aquesta aproximació ens permetrà abordar elements clàssics en

l'anàlisi dels partits polítics i del nacionalisme, com els sistemes de partits

subestatals, o els partits polítics anomenats nacionalistes que reivindiquen for-

mes diverses d'autogovern en el marc de les nacions sense estat, però també

fenòmens nous, com els partits d'extrema dreta, que es poden trobar tant en

l'àmbit subestatal com en l'àmbit estatal.
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Objectius

Amb els materials didàctics d'aquesta assignatura, assolireu els objectius

següents:

1. Disposar dels instruments conceptuals bàsics per a l'anàlisi dels partits

polítics.

2. Entendre el nacionalisme com un eix de competició electoral dels partits

polítics.

3. Analitzar la dimensió nacionalista en els diversos tipus de partits polítics

i les seves reivindicacions.
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Continguts

Mòdul didàctic 1
Els partits polítics
Ivan Serrano Balaguer

1. Introducció als partits polítics

2. Les aproximacions clàssiques als partits polítics

3. Tipus de partits polítics

4. Sistemes electorals i partits polítics

5. Sistemes de partits

6. Models de democràcia

Mòdul didàctic 2
Els partits nacionalistes o "etnoregionals"
Ivan Serrano Balaguer

1. Els partits etnoregionalistes

2. Factors d'èxit

3. Sistemes de partits etnoregionals

Mòdul didàctic 3
Nacionalisme i partits
Ivan Serrano Balaguer

1. Partits consensuals

2. Partits secessionistes

3. Partits i violència

4. Partits irredemptistes

5. Partits i democràcies no consolidades

6. Fenòmens polítics nous: l'extrema dreta
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