
14. EL MARXISME BRITÀNIC i la seua influència



Post. II GM

Expansió de la historiografia
marxista a la Gran Bretanya

Fundació de la revista Past and Present (1952)

Vere Gordon Childe
Rodney Hilton
Christopher Hill
Eric J. Hobsbawm
Maurice Dobb



URSS

Mikhaïl Pokrovski (1868-1932)

Anquilosament Subordinació de les investigacions a les directrius polítiques

Khruixtxov: “Els historiadors són perillosos. Són 
capaços de posar totes les coses de cap per avall. 
Cal vigilar-los.”

Stalin: Materialisme dialèctic i materialisme històric (1938)



Instrucció oficial del 1934: “Un bon ensenyament de la història ha de
crear la convicció de l’inevitable fracàs del capitalisme […] i que en tot, en
l’àmbit de les ciències, de l’agricultura, de la indústria, de la pau i de la
guerra, el poble soviètic marxa al capdamunt de les altres nacions, que
les seues importants accions no tenen igual en la història. […] És
important insistir sobre les guerres i els problemes militars per sostenir el
patriotisme soviètic.”

Ensenyament doctrinaria i propagandística



FRANÇA

Historiografia marxista

Albert Soboul

Pierre Vilar

Desenvolupament limitat 
per la influència de

Louis Althusser
(1918-1990)

Difusió d’una forma escolàstica 
de marxisme estructuralista

Dogmatisme: Marta Harnecker “El materialisme 
històric és una teoria científica” 



Vitalitat historiadors
marxistes britànics

Contribucions princ. en història social i cultural britànica i europea
des de l’edat mitjana a l’actualitat

Combinació de diferents mètodes 
procedents de diverses disciplines

Tractament dialèctic d’assumptes “estructurals” i “episòdics”

Restitució de la seua centralitat 
històrica a la política i la ideologia 

Hobsbawm: “No hi ha res de nou a triar la contemplació
del cosmos mitjançant un microscopi en comptes d’un telescopi.
Mentre seguim estudiant el mateix cosmos, l’alternativa de
microcosmos o macrocosmos és qüestió de triar la tècnica
apropiada.”



Enfocament pluralista

Redefinició de “classe”
i “lluita de classes”

Atac vs. estructuralisme althusseriàMisèria de la teoria (1978)

Refutació de la concepció althusseriana
del marxisme com “una ciència”

R. Hilton: The English Peasantry in the Later Middle Ages (1958)

Ch. Hill: Intellectual Origins of the English Revolution (1965)

E. Hobsbawm: Primitive Rebels (1963)

Edward Palmer Thompson: The Making of the English Working Class (1963)
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