TEORIA CRÍTICA
CURS 2021-2022
2on Quadrimestre Dt-Dj 13:00-14:30

TEMARI
1. Teoria crítica i teoria tradicional (Horkheimer, Habermas)
2. La crítica de la raó instrumental (Horkheimer, Adorno, Marcuse)
3. Coneixement en constel.lacions (Benjamin)
4. Buscant una raó no identi cant (Adorno)
5. La raó comunicativa (Habermas)
6. Les patologies de la raó (Honneth)

fi

7. Teoria crítica i gènere (Fraser, Benhabib, Allen)

LECTURES
1.

Horkheimer, “Sobre el concepto de razón”; Horkheimer, “Teoría tradicional y teoría
crítica”; Habermas, “Coneixement i interès”

2.

Adorno i Horkheimer, Dialéctica de la Ilustración,cap. 1 i 4.

3.

Benjamin, Libro de los pasajes, Secció N

4.

Adorno, Dialéctica negativa, Introducció

5.

Habermas, Verdad y justificación, cap. 2; “La unitat de la raó en la pluralitat de les
seves formes”

6.

Honneth, “Una patología social de la razón”, “Reconocimiento y menosprecio”

7.

Fraser, Fortunas del feminismo, Introducció

Els textos per a les classes estan penjats a http://greta.cat/grau

AVALUACIÓ
L’avaluació es farà sobre dos elements:
1.Realitzaci de dos ex mens parcials (4 punts cadscun)
2. Redacci d'un assaig breu (2 punts)
Els exàmens constaran d’un tema (6 punts) i dues preguntes curtes (2+2
punts). La matèria del primer examen serà la que s’haurà donat a classe
abans de la data establerta per realitzar-lo, i ja no entrarà explícitament en el
posterior. El segon abraçarà la matèria restant impartida fins a les últimes
sessions. S’hauran d’aprovar tots dos perquè el resultat final sigui aprovat o
superior.
Data del primer examen: dimarts 29 de març de 2022
Data del segon examen: dimarts 31 de maig de 2022
Data límit per al lliurament de l’assaig: 7 de juny de 2022
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Data de la revaluació: la que indiqui el deganat en el seu moment. Per a
accedir a aquesta prova cal haver-se presentat a les anteriors i cal posar-se en
contacte amb el professor.

Assaig losò c
•

Acció comunicativa

•

Progrés

•

Art

•

Racionalitat

•

Cosi cació (rei cació)

•

Raó instrumental

•

Dialéctica negativa

•

Reconeixement social

•

Indústria cultural

•

Teoria crítica

•

Interessos del coneixement

•

Teoria i praxi

•

Noidentitat

•

Unitat de la raó

•

Patología social

•

Utopia
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2000 paraules sobre un dels següents conceptes,
(Suggerència):

