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Introducció

Els quatre mòduls que componen aquest manual es corresponen al bloc prin-

cipal dels materials de lectura obligatòria de l'assignatura Teories i sistemes polí-

tics. La concepció d'aquest material i la seva elaboració s'ha fet tenint present

que anava adreçat a un públic universitari, que està cursant majoritàriament

uns estudis d'humanitats, i des de la intuïció que pot representar molt proba-

blement el primer contacte de l'estudiant amb la ciència política.

Els quatre mòduls pretenen cobrir un univers temàtic i conceptual del que pot

ser definit com una primera aproximació a la ciència política. Les quatre parts

tendeixen a complementar-se a partir d'aquest objectiu. Així, el primer mòdul

tracta els aspectes més generals de la política i del poder, fent una especial

atenció a l'Estat com a forma dominant d'organització del poder polític. El se-

gon mòdul se centra en l'estudi de la democràcia des d'una perspectiva histò-

rica, contextualitzant les diverses teories que s'han formulat sobre la demo-

cràcia. El tercer mòdul s'ocupa de l'estudi dels diversos sistemes polítics con-

temporanis, donant especial protagonisme a aquells reconeguts o identificats

com a democràtics. Finalment, el quart mòdul vol apropar l'estudiant a alguns

fragments, molt breus, d'obres i autors de referència dins de la ciència política.

Finalment, hem d'esperar que la lectura de les pàgines que segueixen i el treball

que se'n derivi contribueixi a una millor comprensió de la realitat política i

que afavorexi al mateix temps un major coneixement de la nostra societat i

de la seva història.
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Objectius

Els objectius bàsics d'aquesta assignatura, Teoria i sistemes polítics, són:

1. Adquirir uns coneixements bàsics i introductoris sobre ciència política.

2. Descobrir alguns dels elements que estan en l'origen de l'organització polí-

tica de les nostres societats.

3. Disposar d'algunes claus analítiques que ens permetin comprendre millor

aspectes concrets de la realitat contemporània.

4. Aprendre a valorar la importància que tenen els factors socials i històrics

en l'estructuració del poder polític i, més concretament, en el de les de-

mocràcies.

5. Aproximar-se al debat sobre els problemes que es generen entorn del fun-

cionament de la democràcia i, en conseqüència, familiaritzar-se amb les

diferents formes que existeixen de gestionar-la.

6. Diferenciar entre la democràcia com a ideal i la democràcia com a arran-

jament institucional per a governar una societat.

7. Apropar-se a algunes de les teories sobre la democràcia i a alguns dels prin-

cipals teòrics de la ciència política a partir de la lectura directa d'obres de

referència.

8. Llegir i contextualitzar petits textos originals d'autors de referència de la

ciència política, per a copsar-ne la importància i la proximitat.
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Continguts

Mòdul didàctic 1
Política i poder
Jordi Sànchez i Picanyol

1. Política i societat

2. Evolució del poder polític: aparició de l'estat

3. Estat del benestar

Mòdul didàctic 2
Teoria de la democràcia
Eduard Gonzalo Navarro

1. Fonaments històrics de la democràcia

2. Teories democràtiques al segle XX

3. Funcionament efectiu de la democràcia i els seus reptes

Mòdul didàctic 3
Sistemes polítics comparats
Jordi Argelaguet i Argemí

1. Enfocament comparatiu

2. Sistemes polítics autocràtics

3. Sistemes polítics democràtics

Mòdul didàctic 4
Textos de ciència política
Jordi Sànchez i Picanyol

1. La política moderna

2. La construcció de la sobirania

3. L'Estat com a aproximació sociològica

4. De la democràcia dels clàssics, dels moderns i del futur

5. De l'estat nació a l'ordre global
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