
12. EL CANVI DE SEGLE



• Domini del model empiricopositivista
• Fustel de Coulanges: “No sóc jo el que parla, és la història la que parla a través de mi.”
“La història és pura ciència, una ciència com ara la física o la geologia.”
• Lord Acton: 1902 Cambridge Modern History

DUBTES

• Jacob Burckhardt ---- Història de la cultura i la civilització

• L’era de Constantí el Gran (1853)
• La cultura del Renaixement a Itàlia (1860) 

Zeitgeist



Historiografia EUA

Obertura al mètode hipoteticodeductiu
d’altres ciències socials

Frederick Jackson Turner: El significat de la 
frontera en la història americana (1893)

“Cal tenir en compte totes les 
esferes de l’activitat de l’home.”

“Cap àmbit de la vida social es pot 
comprendre aïllat dels altres.”

Darwinisme 
social

Ch. Darwin L’origen de les espècies 
per mitjà de la selecció natural (1859)

Cerca de lleis d’evolució social similars al principi 
biològic de la selecció natural de les espècies



Positivisme
+

Darwinisme social
+

Mètode hipoteticodeductiu

Descobriment lleis evolutives, 
estructures, pautes generals

Sociologia

Durkheim: La divisió del treball social

Weber: L’ètica protestant i l’esperit del capitalisme

Filologia Boop: Gramàtica comparada de les llengües indoeuropees

Antropologia

Tylor: Cultura primitiva

Morgan: La societat antiga

Frazer: La branca daurada: un estudi 
comparatiu de les religions



Darwinisme 
social

Reduccionisme biologicista

Teories racistes

Història: existència de races humanes enfrontades

Trets físics racials determinen característiques culturals 
i virtuts morals i intel·lectuals de cada grup

Superioritat d’una raça sobre una altra

Comte de Gobineau (Fr.), Ernst Haeckel (Germ.), Robert Knox (Scot.), 
Houston Stewart Chamberlain (Germ.-Br)



Karl Pearson (1900): La història ens ensenya una única manera
en què es produeix un estat de civilització; a saber: la lluita d’una raça
contra una altra raça, i la supervivència de la raça més apta
mentalment i físicament […]. Aquesta dependència de la supervivència
de la raça més apta, per terrible que puga semblar a alguns, proporciona
a la lluita per la vida els seus trets redemptors; és la terrible prova de la
qual sorgeix el millor metall […]. El camí del progrés està sembrat de
despulles de nacions, pertot arreu hi ha restes visibles de l’hecatombe
de les races inferiors i de les víctimes que no van trobar l’estreta via cap
a la major perfecció.



Crítiques del model empiricopositivista

W. Dilthey

Crítica de pretensions rankeanes d’història científica i objectiva

Crítica de la validesa d’obres excessivament especialitzades

Camille Jullian vs. Especialització minifundista i falta de criteri

Resposta

Cambridge Modern History

Revue de synthése historique

síntesi històrica comparativa
+ 

qualitat professional
+ 

divulgació pública

Obj.



EUA – Robinson
Demanda a favor d’una 
Nova Història (1912)

Superació èmfasi aspectes polítics

Entroncament amb ciències socials

Connexió del passat amb el present
d’una manera pragmàtica i utilitària
al servei d’una societat democràtica

En el sentit més ampli, la història inclou tot rastre i vestigi de
qualsevol cosa feta o pensada per l’home des de la seua
aparició a la Terra. Tant pot aspirar a seguir l’esdevenir de les
nacions com a descriure els hàbits i les emocions del més fosc
dels individus. Les seues fonts d’informació s’estenen des dels
rudes bifaços petris de Chelles fins al diari d’aquest matí. És la
ciència àmplia i global dels fenòmens humans pretèrits.



Influència marxista

Acceptació/rebuig

Atractiu/repte intel·lectual
Explicació global i racional del curs 
efectiu dels processos històrics

Causes de les transformacions 
dels modes de producció i les
estructures econòmiques

Lligam amb conflictes 
socials i polítics

Influència en l’univers 
cultural i intel·lectual

Model racional 
interpretatiu 
per superar
l’esgotament
del model 
empiricopositivista



Influència 
però rebuig

Max Weber

Benedetto Croce

Acceptació concepció materialista de la història

Rebuig de proposicions polítiques de Marx

Sociòlegs: Vilfredo Pareto, 
Gaetano Mosca, Robert Michels Concepte d’elit



12.1. La història econòmica i la història social

Desenvolupament universal del capitalisme
+

Difusió de tesis marxistes

Història econòmica

Toynbee: Lliçons sobre la revolució industrial (1884)

Clapham: El desenvolupament econòmic 
de França i Alemanya (1921)

The Economic History Review (GB)

Beard: Una interpretació econòmica 
de la Constitució (1913)



Història 
econòmica

Correctiu del model de Ranke
Per què?

Matèria d’estudi: preus, rendes, 
endeutament, producció, 

demografia, consum

Magnituds quantificables 
en sèries estadístiques

Aplicació del mètode 
hipoteticodeductiu i l’empirisme

Tractament d’estructures
i processos socials 
anònims i massius

Superació de la singularitat
del fet irrepetible individual



Història social
Ritter: “Estudi de grups socials, les seues interrelacions i les seues funcions 
en les estructures i els processos econòmics i culturals.”

Context: exp. del capitalisme – societats de masses

Ús de recursos estadístics i quantificació numèrica

Trevelyan: “història sense política”



Lawrence Stone: “Si hem de donar significat històric a aquestes
aparicions fugaces (les conductes dels individus), ens hem d’assegurar
que són típiques, cosa que només revelaran les estadístiques. La història
política és diferent i més fàcil. En un temps determinat, només hi ha un
primer ministre ‒si és que n’hi ha‒ i les polítiques exterior i econòmica no
n’excedeixen tres, en el pitjor dels casos. Però un grup social consta de
grans masses d’homes, cada un dels quals és un ésser humà, i com a tal
una variant parcial de la norma. La mesura estadística és l’únic mitjà de
deduir un model coherent del caos de conductes personals i de descobrir el
que és una mostra típica i el que s’aparta del model normal. No haver
aplicat aquests conceptes, ha portat a generalitzacions desgavellades i
inadmissibles sobre fenòmens socials, basades en uns pocs exemples
destacats i ben documentats.”



• Beatrice & Sidney Webb The History of Trade Unionism (1894)
• Estudi del sindicalisme

• John & Barbara Hammond Efecte de la industrialització britànica
• The Village Labourer (1911)
• The Town Labourer (1917)
• The Skilled Labourer (1919)

• França: Jean Jaurès > Georges Lefebvre
• Els Paysans du Nord pendant la Révolution Française (1924)
“No n’hi ha prou a descriure; cal explicar (numèricament).”



Ernest Labrousse Esbós del moviment de preus i rendes a França en el segle XVIII (1993)

Henri Pirenne

Les ciutats de l’edat mitjana (1927)

Mahoma i Carlemany (1937)

Max Weber: “Estem absolutament d’acord que la història ha d’establir el
que és específic, per exemple, de la ciutat medieval; però això només serà
possible si primer descobrim el que falta en altres ciutats (antigues, xineses,
islàmiques).”
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