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1. INTRODUCCIÓ 
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1. 1. OBJECTIUS I PLANTEJAMENT DEL TREBALL 

 

 

 La significaciñ del treball esclau en l‟economia de la Grècia i Roma clàssiques 

ha sigut un dels temes que ha atret una major atenció entre els historiadors de 

l‟antiguitat. En aquest treball d‟investigaciñ ens hem proposat explicar de quina forma 

s‟ha construït la concepciñ que actualment tenim d‟aquesta qüestiñ, tant en aquells 

punts compartits pel conjunt de la comunitat científica, com en aquells altres en els 

quals es fa present la confrontació entre diverses interpretacions. El paper de 

l‟esclavitud en l‟antiguitat constitueix, de fet, un dels temes que ha sigut objecte d‟una 

major polèmica per part dels historiadors, la qual cosa ha repercutit en la publicació 

d‟un gran nombre d‟investigacions sobre el tema. Tal com ha indicat Finley: “The 

volume and the polemical ferocity of work in the historiography of slavery are striking 

features of contemporary historiography (1998 [1980]: 79). Aquest fet ha possibilitat 

que s‟hagen realitzat recerques que han implicat una gran mobilitzaciñ de recursos i 

d‟esforços humans i econòmics,
1
 aixì com l‟apariciñ de construccions teòriques d‟una 

gran complexitat, la qual cosa ha permès que el coneixement actual de la situació dels 

esclaus en l‟antiguitat arribe a un alt nivell de precisiñ en molts casos.
2
 A pesar d‟això, 

la major part de les grans qüestions sobre les quals s‟originà aquesta tradiciñ d‟estudis 

sobre l‟esclavitud antiga, i que han marcat les lìnies principals sobre les quals s‟ha 

mogut el debat historiogràfic, segueixen encara obertes.  

 

 La dificultat de la comunitat historiogràfica per arribar a una solució de consens 

pel que fa a aquestes preguntes, a pesar del gran nombre d‟investigacions empíriques i 

teòriques publicades, fou el que ens portà a la idea de realitzar una anàlisi de tipus 

historiogràfic. Una investigació dels orígens històrics, teòrics i ideològics de les teories 

interpretatives que fem servir en l‟actualitat, per a així aportar un coneixement més 

                                                 
1
 Dins dels lìmits de l‟ús de recursos que es sol fer en els estudis de caràcter historiogràfic. Alguns 

exemples il·lustratius són els treballs de Staerman (1979 [1964]) i Lencman (1966), dins el projecte de 

l‟Acadèmia de Ciències de la URSS d‟elaborar una història general de l‟esclavitud; de Carandini et. al. 

(1985), que s‟inscriu dins el projecte col·lectiu de l‟Istituto Gramsci (vid. capítol 6.5.5.); els congressos 

del GIREA (Groupe International de Recherches sur l'Esclavage Antique) i els índexs temàtics de la 

terminologia de la dependència (Garrido-Hory, 1993) realitzats pels investigadors vinculats a la 

Universitat de Besançon; i la Bibliographie zur Antiken Sklaverei (2003) i el Handwörtebuch der Antiken 

Sklaverei (2006), de l‟Acadèmia de Mainz. 
2
 Alguns exemples del gran coneixement i precisiñ teòrica sobre l‟esclavitud antiga a les quals ha arribat 

la investigació actual són els treballs de Finley (1998 [1980]), Carandini (1988), Ste Croix (1988) i 

Schiavone (2002 [1996]), entre molts altres. 
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complet de les bases teòriques sobre les quals treballem, i d‟aquesta manera, poder 

construir noves propostes interpretatives més sòlides i rigoroses.
3
 En aquest sentit, cal 

advertir que la nostra recerca naix del propòsit de contribuir a l‟assoliment d‟una 

comprensiñ major de la que actualment posseïm de l‟economia i la societat de la Grècia 

i Roma clàssiques. El fet de trobar un propòsit d‟aquest tipus en la base d‟un estudi 

historiogràfic realitzat en l‟època actual, en la qual s‟observa una actitud generalitzada, i 

a la vegada creixent, al qüestionament de la capacitat de les ciències socials per a 

conèixer la realitat, pot causar sorpresa. Encara més, si es té en compte el fet que la 

nostra metodologia d‟anàlisi historiogràfica s‟ha basat, en bona mesura, en els treballs 

d‟epistemòlegs escèptics com Karl Popper, Thomas S. Kuhn i Michel Foucault.
4
 El 

tipus de conclusions que hom espera trobar en els estudis historiogràfics realitzats en 

plena època postmoderna són els que trobem en treballs com els realitzats recentment 

per Niall McKeown (2007, 2010), el qual arriba a la següent conclusió en la darrera 

d‟aquestes publicacions: 

 

  “I am not simply suggesting that there is a degree of doubt involved in our current 

global interpretations of ancient slavery. That is true of all historical discussions. I am 

suggesting, rather, that radically different stories of a roughly equal level of plausibility can be 

produced from our evidence.” (McKeown, 2010: 55) 

 

 Les tesis de McKeown s‟incorporen plenament en la corrent postmoderna actual, 

la qual cosa es fa especialment patent en la utilitzaciñ de l‟expressiñ “different stories” 

per a referir-se a les diferents interpretacions sobre el caràcter de l‟esclavitud antiga.
5
 El 

plantejament de base del qual partim ens porta a rebutjar la utilitzaciñ d‟expressions 

com “diferents històries” o “invenció”
6
 per a referir-nos als resultats de l‟activitat 

historiogràfica, ja que les considerem contràries a la consideració de la nostra professió 

com a científica. Aquesta diferència de perspectiva no invalida el fet que compartim 

bona part de les conclusions de McKeown. Però a diferencia d‟aquest, considerem que 

la crítica historiogràfica no es pot encaminar únicament a la demostrar la relativitat dels 

plantejaments previs. Tampoc compartim el principi discursiu present, de forma 

                                                 
3
 Cfr. conclusions del nostre treball (bloc 7). 

4
 Vid. capítol: “1.3.Metodologia” 

5
 La investigaciñ de McKeown s‟ha centrat principalment en les interpretacions referides al caràcter de les 

relacions entre amos i esclaus des del punt de vista psicològic i social, però no econòmic (que és el nostre 

objecte d‟interès principal). 
6
 McKeown titula el seu estudi historiogràfic de l‟esclavitud antiga: The Invention of Ancient Slavery? 

(McKeown, 2007). 
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explícita o implícita, en bona part dels estudis historiogràfics, de servir principalment, 

per a “demostrar” la falsedat de les interpretacions contràries a la pròpia, o defensades 

en èpoques passades, un cop s‟han mostrat les seues vinculacions amb determinades 

ideologies polítiques.  

 

 Considerem, pel contrari, que tant útil com la demostració dels aspectes més 

febles o ideològicament condicionats de l‟activitat historiogràfica, és la valoració 

d‟aquells elements més ben fonamentats d‟aquesta (tant des del punt de vista empìric 

com teòric). Partim del principi, segons el qual, la crìtica historiogràfica no s‟ha 

d‟encaminar únicament a la “destrucció” dels plantejaments previs, sinó també a la 

“construcció” de noves propostes interpretatives més sòlides y difícils de rebatre, i amb 

això, més útils per a la vertadera comprensió de la realitat històrica. Però una major 

solidesa dels propis plantejaments no s‟ha de confondre amb la defensa de postures 

hiper-positivistes, en les quals s‟assegura estar en possessiñ de la “veritat” o la 

“interpretació correcta” de la realitat històrica gràcies a la utilitzaciñ d‟un determinat 

mètode,
7
 sinó precisament, en ser conscients de les pròpies limitacions.  

 

 En aquest sentit, trobem el nostre model en estudis com els de K. Marx (1967 

[1957-1958]) i M. Weber (1992 [1909]), o en època més recent, M. I. Finley (1983a, 

1998 [1980]) y Aldo Schiavone (1989, 2002 [1996]), en els quals trobem un equilibri 

prou aconseguit entre la consciència del caràcter relatiu de les pròpies tesis, i al mateix 

temps, la finalitat d‟establir una interpretaciñ materialista i estructuralista de l‟antiguitat. 

Entre les vessants extremes de l‟esquematisme evolucionista i l‟historicisme, aquests 

autors han arribat també a assolir un punt intermedi que, des del nostre punt de vista, els 

ha portat a fer algunes de les anàlisis més penetrants, i una interpretaciñ, que s‟apropen 

prou a la realitat històrica de les societats antigues.
8
 

 

 L‟objectiu compartit amb aquests autors d‟establir una interpretaciñ materialista 

i estructuralista el més completa possible de la Grècia i Roma antigues és el que ens ha 

                                                 
7
 Vid. Sevillano Calero (2003) sobre l‟establiment del “paradigma positivista” en la ciència històrica. En 

el tema de la nostra recerca, aquest es fa especialment evident entre els treballs produïts entre les dècades 

de 1930 i 1950. Tant entre els historiadors de tendències antimarxistes (Sargent, Westermann, 

Vittinghoff), com entre els autors marxistes (Kovaliov, Misulin, Walbank, Gordon Childe). Vid. capítols 

6.3. i 6.4. 
8
 Això no significa que compartim la totalitat de les seues interpretacions, sinó més aviat, que defensen la 

seua metodologia d‟estudi del passat. Com el lector haurà observat, els autors que hem citat presenten 

interpretacions contràries en alguns aspectes. 
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portat a interessar-nos pel debat sobre el paper de l‟esclavatge en l‟economia d‟aquestes 

societats. Un debat que s‟ha mogut al voltant d‟una sèrie de qüestions de base que, de 

forma molt esquemàtica, podem resumir algunes d‟aquestes qüestions en les fñrmules 

següens: Es basà l‟economia de la Grècia i Roma clàssiques en el treball dels esclaus? 

Quins aspectes de la societat i l‟evolució històrica d‟aquestes societats es poden 

explicar per la presència de l‟esclavatge? En quina mesura determinà l‟esclavatge els 

grans canvis històrics d‟aquestes societats? Es pot afirmar que l‟esclavatge juga un 

paper clau i determinant en l‟evolució històrica universal? Aquestes, i altres preguntes 

similars, sñn les que han mogut la major part del debat sobre l‟esclavitud antiga, des de 

finals del segle XIX fins a l‟actualitat, tant si eren expressades de forma explícita, com 

si es troben presents d‟una forma més implìcita.  

 

 Actualment, es tendeix a considerar que l‟origen d‟aquestes qüestions, i per tant, 

l‟interès per l‟esclavitud antiga, es troba en la concepciñ i la metodologia de la història 

creada per Marx i Engels durant les dècades centrals del segle XIX. Així ho indicava M. 

I. Finley en un dels seus primers articles, que portava el significatiu títol de: “Was 

Greek Civilization based on Slave Labour?” (1959). En aquest article, Finley indicava 

que la resoluciñ d‟aquesta pregunta resultava gairebé impossible per la influència de:  

 

  “two extraneous factors imposed by modern society. The first is the confusion of the 

historical study with moral judgements about slavery. We condemn slavery, and we are 

embarassed fo rthe Greeks, whom we  admire so much; therefore we tend either to underestimate 

its role in their life, or we ignore it altogether, hoping that it will quietly go away. The second is 

more political, and it goes back at least to 1848, when the Communist Manifesto declared that: 

“The history of all hitherto exisiting society is the history of class struggles. Free man and slave 

[...] guild-master and journeyman, in a word, opressor and opressed [...] Ever since, ancient 

slavery, has been a batleground between Marxists and non-Marxists, a political issue than a 

historical phenomenon.” (1959: 160). 

 

  Aquesta idea de la responsabilitat de Marx i Engels en l‟inici, tant dels estudis, 

com del debat sobre el paper de l‟esclavatge en l‟economia antiga ha sigut una 

concepció compartida, tant per autors marxistes com no marxistes, i que es fa present en 

molts dels estudis que s‟han fet sobre la historiografia dedicada a l‟esclavitud antiga.
9
 

                                                 
9
 Vittinghoff (1986 [1960]), Lencman (1966 [1963]), Vogt (1975e [1962]), Backhaus (1974, 1975), 

Konstan (1981 [1975]). 
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Aquesta concepció general constitueix el resultat lògic del fet que aquells que han 

dedicat una major atenciñ a l‟estudi de l‟esclavitud antiga al llarg del segle XX han 

sigut els historiadors marxistes, els quals, com és lògic, deriven moltes de les seues 

premisses dels treballs de Marx i Engels. Però a partir de la publicació del treball de M. 

I. Finley, Ancient Slavery and Modern Ideology (1980), es començà a trencar aquesta 

visió. Un bon exemple el constitueix Yvi Yavetz, que trobà en Finley la demostració de 

que resultava errònia l‟acusaciñ marxista de la indiferència “burgesa” per l‟estudi de 

l‟esclavitud antiga: “Western scholarship did not disregard the issue of slavery before 

Marx, and certainly did not obscure it.” (1988: 119). En la mateixa línia, els estudis més 

recents de S. Riccardi (1997) i J. Deissler (2000), han explorat l‟estudi de l‟esclavitud 

antiga en panorames en els quals l‟obra de Marx i Engels, o bé no existia encara 

(Deissler), o bé tenia una importància molt menor del que se li ha tendit a atribuir 

(Riccardi).
10

 

 

 Tanmateix, l‟estudi de l‟esclavitud antiga és una cosa, i la seua ubicació en una 

teoria de caràcter més general, que tracta d‟entendre les caracterìstiques generals de 

l‟estructura econòmica de l‟antiguitat, és una altra molt diferent. Aquest segon objectiu 

sí que és acceptat per la pràctica totalitat de la comunitat científica, com un producte de 

la teoria de la història desenvolupada per Marx i Engels. En el nostre cas, també vam 

partir d‟aquesta hipòtesi quan iniciàrem aquest treball de recerca, i per aquest motiu, 

vam començar per l‟estudi de les obres dels pares fundadors del marxisme. Però quan 

les vam examinar, se‟ns va posar de manifest que Marx i Engels no realitzaren cap 

esforç per justificar perquè consideraven que l‟economia antiga es basava en el treball 

dels esclaus, i que això, determinava el caràcter i la història de les societats de 

l‟antiguitat. Calia buscar, per tant, en una altra banda, i va ser aleshores quan vam 

descobrir que molts altres autors del temps de Marx (com per exemple Henri Wallon i 

Theodor Mommsen), i també d‟èpoques anteriors (com Adam Smith i F. Reitemeier), ja 

compartien aquesta concepciñ històrica. Però l‟anàlisi de les obres d‟aquests autors 

també ens demostrà que tampoc realitzaven ningun esforç en justificar aquesta 

interpretació. Calia entendre, doncs, que aquesta constituïa la deducció lògica de 

l‟estudi de les fonts clàssiques? O calia interpretar aquest fenomen com una demostraciñ 

                                                 
10

 En el capìtol 1.2. desenvolupem en major profunditat l‟estat de la qüestiñ sobre el tema de la nostra 

investigació. 
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de l‟existència d‟un “paradigma” en el sentit de Kuhn, i que per tant, aquest hauria 

mediatitzat els resultats de la recerca històrica en una determinada direcció? 

 

 L‟objectiu de respondre aquestes qüestions, i altres de tipus similar, ha sigut el 

que ens ha portat a examinar les fonts clàssiques i els orígens de la configuració de la 

concepció historiogràfica moderna durant el Renaixement (segles XV-XVI). El tipus de 

qüestions que hem aplicat a aquestes fonts, la riquesa dels resultats aportades per 

aquestes, i la utilitzaciñ d‟una perspectiva d‟anàlisi particular, és el que ens ha portat a 

aturar-nos en l‟anàlisi d‟aquests perìodes, que constitueixen el tercer bloc temàtic 

d‟aquest treball de recerca.  

 

 Però abans de fer això, hem considerat necessari fer una sèrie d‟aclariments 

sobre les diferències que existeixen entre la concepciñ de l‟esclavatge que predomina en 

l‟actualitat i la que trobem en altres èpoques històriques, la qual cosa afecta de forma 

decisiva a la nostra concepció dels autors anteriors al segle XIX (capítol 2.2.). Per altra 

banda, hem dedicat la nostra atenció també a fer una sèrie de puntualitzacions sobre les 

diferències entre els camps semàntics de la terminologia utilitzada pels antics per a 

referir-se als esclaus, i la que fem servir actualment (capítol 2.3.). Aquest aspecte afecta 

de forma important a les interpretacions modernes de l‟esclavitud antiga, i sobre tot, a 

l‟època contemporània, que és la que presenta un major distanciament respecte als 

esquemes conceptuals i morals dels grecs i els romans envers la població servil. Però 

entre l‟època antiga i la moderna, existeix també un altre aspecte al qual cal fer 

referència, i és la divisiñ de la terminologia de la dependència en l‟edat mitjana, que 

donaria lloc al concepte actual “d‟esclau”, que serveix per a referir-se a la forma de 

dependència més extrema des del punt de vista jurídic (l‟esclavitud) de forma diferent a 

altres formes de dependència (capítol 2.4.). Hem considerat necessari tractar aquestes 

qüestions per a comprendre amb propietat els discursos que guien algunes de les fonts 

de l‟esclavitud antiga més importants, i la forma en què es configura la concepció 

històrica de l‟esclavatge entre els segles XV i XVIII. 

 

 En els capítols de la nostra recerca dirigits a la concepció historiogràfica de 

l‟esclavitud antiga entre els segles XV i XVIII hem fet un especial èmfasi en la 

importància en la teoria polìtica d‟arrel clàssica en l‟estructuraciñ d‟aquesta concepciñ. 

En aquest camp, ens han sigut d‟especial utilitat els estudis desenvolupats per “l‟Escola 
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de Cambridge d‟història del pensament polític”, i concretament, els treballs de Q. 

Skinner (1985, 1986), J. G. A. Pocock (1981, 2008a) i G. Cambiano (1974, 1982, 

2007), que ens han servit de guia en el complex panorama historiogràfic d‟aquests 

segles.
11

 Per altra banda, també ens han sigut de gran utilitat els treballs d‟A. 

Momigliano (1955c, d) i K. Vlassopoulos (2007, 2009a, 2009b), per a comprendre les 

importants diferències en la forma de concebre la història entre els humanistes i la 

nostra, la qual cosa ens ajuda a entendre perquè els primers no arribaren a desenvolupar 

una vertadera lìnia d‟investigaciñ sobre l‟esclavitud antiga (capìtol 3.2.). Una de les 

tesis principals que ens presenten aquests autors (Skinner, Pocock, Cambiano, 

Momigliano i Vlassopoulos), és la importància fonamental que tenen les fonts 

clàssiques en l‟estructuració del pensament polític i historiogràfic modern.  

 

 En els inicis del Renaixement, no existia cap forma de coneixement més enllà de 

la teologia, i per aquest motiu, els humanistes van buscar en els autors clàssics aquells 

referents teòrics amb els quals no comptaven per tal de pensar la política i la ciència del 

mñn en què vivien. Les fonts clàssiques aportaven, d‟aquesta manera, un marc teòric i 

conceptual sobre el qual reflexionar sobre els problemes de l‟època moderna. Però no 

només. Les fonts clàssiques també es convertiren en les transmissores de models ètics i 

polìtics, d‟exemples històrics rellevants per a l‟època moderna, i fins i tot, de codis 

jurìdics útils per a aplicar als estats moderns. La constataciñ d‟aquests fets, que vam 

poder comprovar a través de la lectura dels autors dels segles XV al XVII, ens posà de 

manifest que també aquests compartien, des d‟un principi, una sèrie d‟idees sobre la 

importància del treball esclau entre les societats de l‟antiguitat, que necessàriament 

havia d‟estar present en les fonts clàssiques. 

 

 Per aquest motiu vam decidir iniciar la nostra recerca amb l‟estudi dels 

principals referents clàssics de l‟esclavatge per a la historiografia moderna, des dels 

filòsofs socràtics al Corpus Iuris Civilis, passant per l‟obra dels agrònoms llatins (Catñ, 

Varró i Columel·la). Aquest repàs general ens posà de manifest dos aspectes: per un 

costat, la importància fonamental que té l‟esclavatge en una sèrie de fonts clàssiques, 

entre les quals destaca el codi jurídic romà, sobre el qual s‟ha configurat la ciència 

jurìdica moderna; i per l‟altra, l‟existència d‟una sèrie de discursos de caràcter ètic i 

                                                 
11

 Vid. capítol 1.3. 
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històric, que tindran una gran influència en la historiografia moderna. Els primers 

capìtols del tercer bloc temàtic d‟aquest treball estan dedicats a examinar aquesta 

qüestiñ, tant en l‟aspecte destacat recentment per Meiksins-Wood (1978, 1996, 1998) de 

la importància de la filosofia socràtica en la transmissió de la idea del menyspreu del 

treball entre els antics (capítol 3.1.2.), com en el dels lligams existents entre el “discurs 

metahistòric”
12

 de la decadència dels valors primitius i l‟origen i expansiñ del treball 

esclau (capítol 3.1.3.). Un discurs, aquest últim, en el que la figura de Posidoni juga un 

paper fonamental, principalment a partir dels canals de transmissió de la filosofia 

estoica. 

 

 El quart bloc temàtic de la nostra recerca està dedicat a la configuraciñ d‟una 

nova teoria interpretativa de la història i el caràcter del món antic en el segle XVIII en la 

qual el paper de l‟esclavatge a l‟economia d‟aquestes societats adquireix una gran 

importància. La constataciñ d‟aquest fet ens portà a examinar amb atenciñ els motius 

històrics i teòrics que donaren lloc a aquesta nova corrent historiogràfica. Els resultats 

de la nostra investigació en aquest camp són presentats en els capítols 4.1., 4.2. i 4.3., en 

els quals també expliquem les caracterìstiques principals d‟aquesta nova corrent 

interpretativa, mentre que el capìtol 4.4., està dedicat a descriure la influència d‟aquesta 

corrent en la historiografia del darrer terç del segle XVIII. Dos principis metodològics 

fonamentals que han guiat l‟elaboraciñ d‟aquest bloc temàtic dedicat al segle XVIII han 

sigut, per un costat, la voluntat de comprendre la historiografia d‟aquest període dins els 

problemes conceptuals i ideològics del seu propi temps, i per l‟altre, explicar perquè 

prengué una determinada evolució, i perquè alguns dels seus components tindrien una 

gran influència en la historiografia posterior, mentre que altres no. 

 

 El quart bloc temàtic, dedicat al segle XIX, ha sigut concebut com una anàlisi 

dels principals referents teòrics de les corrents interpretatives actuals. Una part 

important d‟aquests fonaments, es trobaven ja presents en els segles anteriors, com 

tractem de demostrar en els blocs temàtics que hem descrit més amunt. Però en el segle 

XIX es quan es produeix l‟articulaciñ d‟aquests fonaments en un discurs històric 

coherent per part de referents tan importants per a la historiografia actual com són: T. 

Mommsen, K. Marx i F. Engels, K. Bücher, E. Meyer i M. Weber. Per aquest motiu 
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 Vid. H. White (1990). 
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hem dedicat una atenciñ molt major a l‟anàlisi de l‟obra de cada un d‟aquests autors per 

separat, del que li havíem dedicat en els capítols anteriors del nostre treball (a excepció 

de Bodin, pel seu caràcter pioner). Per altra banda, la selecciñ d‟autors estudiats 

demostra el nostre interès, no només per l‟estudi de l‟esclavatge, sinñ principalment, de 

la inclusiñ d‟aquest d‟un discurs històric més ampli, que tracta de comprendre de quina 

forma funcionà l‟estructura social i econòmica del mñn antic. També cal destacar que 

un dels objectius principals que ens ha guiat en molts punts d‟aquest bloc temàtic ha 

sigut la crítica a alguns dels prejudicis més estesos en la historiografia actual respecte 

als autors d‟aquest perìode i a l‟origen dels seus fonaments teòrics. Finalment, hem 

destacat la gran influència que tenen en els estudis de l‟esclavitud antiga d‟aquest 

perìode: per un costat, els debats del liberalisme i l‟abolicionisme, i per l‟altre, la 

disciplina de l‟economia polìtica. 

 

 El cinquè bloc temàtic, dedicat al segle XX, té objectius similars, però aquí hem 

fet un major èmfasi en el desenvolupament de corrents interpretatives generals, que a 

l‟estudi d‟autors concrets. Contràriament al que semblaria lògic pensar, es tracta del 

segle en el qual hem observat una major influència dels conflictes polítics en el curs de 

la investigaciñ historiogràfica de l‟esclavitud antiga. Per aquest motiu els hem dedicat 

una especial atenció, especialment en el cas de la historiografia soviètica, que no es pot 

comprendre si no tenim en compte la seua evolució política interior, així com els temes 

principals dels seus referents teòrics principals. De la mateixa manera, tampoc podríem 

arribar a comprendre plenament les interpretacions d‟autors com Westermann i Joseph 

Vogt, si no tenim en compte el seu caràcter radicalment antimarxista, que els porta a 

qüestionar algunes de les idees que s‟havien mantingut vigents des dels inicis del 

Renaixement. Tampoc podríem entendre la intensitat del debat historiogràfic sobre 

l‟esclavitud antiga a partir de la dècada de 1960 si no tinguerem en compte els 

conflictes polìtics d‟aquesta època dins del que es coneix amb el nom de “Guerra 

Freda”. No obstant, tampoc hem deixat de banda mai l‟anàlisi teòric, que es fa 

especialment necessari en l‟estudi de la historiografia marxista. 

 

 En tot cas, per a explicar d‟una forma més adequada el caràcter particular de la 

nostra recerca es fa també necessari descriure la seua relació amb els estudis que ja 

s‟han realitzat prèviament de la historiografia de l‟esclavitud antiga (capìtol 1.2.), i la 

metodologia que hem adoptat per a l‟estudi de la historiografia (capìtol 1.3.). 
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1. 2. ESTAT DE LA QÜESTIÓ 

 

 

 El nostre treball de recerca compta amb una certa tradiciñ d‟estudis sobre la 

historiografia dedicada a l‟esclavitud antiga que parteix dels inicis de la dècada de 1960. 

El primer treball d‟aquesta tipologia és l‟estudi de F. Vittinghof: “Die Theorie des 

historisches Materialismus über den antikes Sklavenhalterstaat” (1960),
13

 en el qual 

realitza un estudi preliminar sobre el tractament de l‟esclavitud antiga per part de Marx i 

Engels, i després s‟encamina a una anàlisi de l‟evoluciñ de la historiografia soviètica en 

aquest camp. En la primera part del treball, Vittinghof tracta de destacar que l‟aportaciñ 

de Marx i Engels sobre el tema, tot i resultar de gran interès, no es podia considerar 

definitiva (com tendien a fer els historiadors soviètics), ja que posteriorment s‟havien 

produït una sèrie de descobriments que havien canviat el panorama de la investigació 

(Vittingof, 1986 [1960]: 70-72). La segona part del treball de Vittingof és, des del 

nostre punt de vista, la més interessant, perquè dóna a conèixer, per primer cop al públic 

occidental, els resultats generals de la historiografia soviètica. Malauradament, l‟anàlisi 

de Vittinghof no va gaire més enllà de la denúncia de l‟esquematisme i el dogmatisme 

de bona part de la producció soviètica, que gairebé situa com a acientífica. Per altra 

banda, el sistema expositiu de l‟autor crea dificultats, en ocasions, a l‟hora de distingir 

entre les seues pròpies opinions i les cites dels autors que analitza. Però per damunt de 

tot, cal que destaquem que no compartim la seua convicció positivista en el progrés de 

la ciència motivat principalment per l‟apariciñ de nous descobriments empìrics, i en la 

qual les elaboracions teòriques del marxisme són escassament valorades. 

 

 En tot cas, a Vittinghof cal atribuir el mèrit d‟haver posat en marxa la tradició 

d‟estudis sobre la historiografia de l‟esclavitud antiga, ja que només dos anys més tard, 

apareixia publicat l‟interessant article de Joseph Vogt: “Die antike Sklaverei als 

Forschungsproblem von Humboldt bis heute” (1962), en el qual es proposa com a 

objectiu: 

 

  “to examine only how the problem of slavery has developed in the context of classical 

scholarship as a whole, how the intellectual trends and socail experiences of this stormy period 
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 Publicat a la revista Saeculum, 1960, pp. 89-131. Hem fet servir la traducció al castellà inclosa en P. 

Petit et. al. (1986) (Vittingof, 1986 [1960]). 
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have andvanced it, and how ti looks now to us as historians and humanists.”
14

 (1975e [1962]: 

170). 

 

 El terme “as humanists” ens fa notar ja, des d‟un començament, el plantejament 

idealista del qual parteix J. Vogt, que examina l‟evoluciñ de la historiografia, en bona 

mesura, des del punt de vista de la posició ètica dels historiadors respecte a la institució 

de l‟esclavatge. Per aquest motiu, comença el seu estudi amb el treball de Friedrich 

Reitemeier (1789), que descriu com un resultat lògic de les idees alliberadores de la 

Il·lustració, en el qual són plantejats alguns dels problemes principals en l‟estudi de 

l‟esclavitud antiga. A continuaciñ, menciona el pensador i polìtic Wilhelm von 

Humboldt, que hauria considerat l‟existència de l‟esclavatge un mal menor, respecte als 

grans mèrits que calia atribuir a la civilització grega. Vogt arriba a la conclusió, a partir 

d‟aquì, que: “it was this aristocratic prejudice which enabled the humanists of the 

period to accept the idea that slavery was a circumstance that favoured the development 

of Greek civilization.” (1975e: 171). A continuació, Vogt destaca les investigacions 

sobre l‟economia atenesa d‟August Boeckh (1817) i sobre l‟esclavitud romana de 

William Blair (1833), com a treballs seriosos, que demostren els avanços de la ciència 

històrica durant aquest període. Alguns anys més tard apareixeria publicat el treball de 

Henri Wallon (1847), que també demostra un gran domini de les fonts sobre 

l‟esclavatge, i que al mateix temps, naixia en el context de la campanya per l‟aboliciñ de 

l‟esclavatge a les colònies franceses d‟Amèrica. 

 

 L‟estudi de Vogt segueix fins a l‟època actual, tot i que demostra algunes de les 

seues preocupacions teòriques quan es deté a analitzar les aportacions de Karl Marx, 

Eduard Meyer, W. L. Westermann, i la historiografia soviètica, al tema. Respecte a 

aquesta última, llança una crítica que ens recorda al treball de Vittinhgof: “The fact that 

the purpose and the basic premisses of Marxist historical scholarship in countries 

under Communist rule have been fixed in advance for all time makes understanding 

with scholars in the West very difficult.” (1975e: 184). Aquest fet ens posa de manifest 

que, tant Vogt com Vittinghof elaboraren els seus estudis, en bona mesura, amb la 

intenció de “demostrar” la debilitat científica dels estudis soviètics. Per altra banda, en 

ambdós autors es fa present la convicció positivista empírica, que concep el 

desenvolupament del coneixement com el resultat de l‟acumulaciñ progressiva de 
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 Hem fet servir la traducciñ a l‟anglès de Thomas Wiedemann (Vogt, 1975e). 
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“descobriments”. Un principi que no compartim plenament, la qual cosa determina les 

diferències entre la nostra anàlisi i la de Vogt, i el fet que considerem insuficient el seu 

treball.
15

 Entre els diversos motius pels quals considerem insuficient el treball de Vogt 

es troba el fet que no explica perquè es produeix el naixement de l‟interès per 

l‟esclavitud antiga en una determinada època, o perquè Marx la integra en una 

interpretació evolutiva dels “modes de producció”, o perquè Meyer dirigeix una crítica 

tan ferotge als postulats de K. Bücher (que Vogt considera derivats de Marx). La 

concepciñ positivista de Vogt el porta a concebre que tot plegat seria l‟evoluciñ lògica 

de l‟acumulaciñ de coneixement, i dels combats dirigits contra aquells que sostenien 

interpretacions mal fonamentades, o influïdes per la seua ideologia política. 

 

 Tres anys després de l‟article al qual hem fet referència, Vogt publicava: “Die 

Humanisten und die Sklaverei” (1965), en el qual estenia el seu estudi historiogràfic al 

període comprés entre els segles XV i XVIII. A aquest estudi cal atribuir, sobre tot, el 

mèrit d‟haver sigut el primer en enfrontar-se a un panorama historiogràfic que en 

aquells moments era pràcticament desconegut. Gràcies al treball de Vogt en aquest 

camp, altres autors posteriors, com Finley (1982=1998 [1980]), Deissler (2000), i el 

treball que presentem aquì, s‟han pogut endinsar amb major facilitat a l‟estudi d‟aquest 

perìode històric. Cal dir, però, que la majoria d‟autors que selecciona Vogt en aquest 

article per a l‟estudi de les seues obres no ens han resultat d‟utilitat per als objectius 

plantejats en la nostra recerca, mentre que alguns dels autors més interessants del nostre 

estudi (com Palmieri, J. Bodin i A. Smith), no són mencionats per Vogt. Aquesta 

contradicciñ s‟explica fàcilment pel fet que Vogt aplica preguntes diferents a les nostres 

al context historiogràfic estudiat. La pregunta principal que guia aquest estudi de Vogt 

és el següent:  

 

  “The term „Humanists‟ refers to those European scholars, educators and poets from 

fourteenth to the seveenth centuries, who aimed, by studying the ancient Classics, to reach a 

standard of culture truly worthy of a human being. [...] It would be not improper to consider what 

position these Humanists [...] have held on the question of slavery.” (1975f [1965]: 188). 

 

 El fragment ens fa present, un cop més, el caràcter idealista dels plantejaments 

teòrics de Vogt. La qüestió plantejada per Vogt té escàs interès per al nostre estudi, que 
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 Vid. capítol següent (1.3.) 
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és de caràcter historiogràfic, i a més a més, està dedicat a la consideració del paper de 

l‟esclavatge en l‟economia antiga. A pesar d‟això, sì que ens ha sigut d‟utilitat el 

recorregut que fa Vogt per la posiciñ dels humanistes respecte a l‟esclavatge, per a 

comprendre la importància del canvi de mentalitat que es produeix al segle XVIII. Però 

encara més útil ens ha sigut en aquest sentit, els interessants estudis de Davis (1968, 

1984), sense els quals no haguérem arribat a comprendre plenament les dimensions del 

problema estudiat. Per altra banda, en aquest segon treball de Vogt, també es fa present 

la convicció positivista, ja que deté la seua atenciñ a l‟estudi dels estudis erudits (o 

“antiquaris”) de Tito Popma i Lorenzo Pignoria, sobre els termes llatins utilitzats per a 

referir-se als esclaus. Ambdñs estudis es mereixen un lloc destacat en l‟evoluciñ del 

coneixement empìric de l‟esclavitud antiga, i per això també hem fet menciñ d‟ells,
16

 

però l‟objecte de la nostra recerca ens ha portat a prestar una major atenciñ a altres 

escrits anteriors o posteriors (com J. Bodin i Bossuet), d‟un caràcter molt diferent.  

 

 El nostre interès per autors com Jean Bodin, que fins han despertat un escàs 

interès en els estudis de la historiografia de l‟esclavitud antiga realitzats fins ara, és que 

presenta una interpretaciñ absolutament pionera del paper de l‟esclavatge en l‟economia 

i la societat antigues. Per altra banda, l‟arquebisbe Bossuet realitzaria una de les 

primeres històries modernes del mñn antic, on l‟esclavatge prenia un paper destacat en 

moments històrics decisius. Tant en el cas de Bodin, com en el de Bossuet, ens trobem 

davant de treballs que ens anuncien alguns dels canvis més importants que 

experimentarà la historiografia posterior, mentre que els treballs de T. Popma i L. 

Pignoria ens diuen molt poc en aquest sentit. Es tracta d‟estudis que es poden classificar 

clarament dintre de la categoria “d‟antiquaris”, ja que en ells té una major importància 

l‟acumulaciñ de dades que la seua interrelaciñ en un discurs històric més ampli.
17

 Aquest tipus de limitacions són les que ens han portat a estudiar un àmbit ja 

treballat per J. Vogt (1975e [1965]), però només d‟una forma parcial, i des d‟una 

perspectiva totalment diferent a la nostra.  

 

 El següent estudi historiogràfic que cal mencionar, per ordre cronològic, és el 

presentat per J. A. Lencman en 1963, com a primer capítol de la seua obra sobre 

l‟esclavatge a la Grècia micènica i homèrica (Lencman, 1966 [1963]). L‟estudi de 
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 Capítol 3.5.2. 
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 Vid. capítol 3.2. 
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Lencman parteix dels estudis de Marx i Engels, per un costat, i de Meyer, per l‟altre, per 

a traçar una història de l‟evoluciñ de les teories sobre el paper de l‟esclavatge a 

l‟economia antiga durant els segles XIX i XX. L‟objecte d‟anàlisi de Lencman és molt 

similar al nostre, però amb la important diferència que no investiga el període anterior a 

Marx i Engels, ni les fonts que portaren a aquests autors a establir aquesta interpretació 

del paper de l‟esclavatge en la història. Tampoc investiga Lencman les coincidències 

entre els plantejaments de Marx i Engels, per un costat, i molts dels seus contemporanis 

(com Boeckh, i sobre tot, Mommsen), per l‟altre. Lencman parteix del principi que pot 

aplicar la divisió entre historiografia “burgesa” i “marxista” que ell observa a la seua 

època al segle XX.  A pesar d‟això, l‟estudi de la historiografia del segle XIX port a 

Lencman a la conclusió de que al segle XIX cap historiador arribà a dubtar del caràcter 

fonamental en l‟estructura de les societats de l‟antiguitat (Lencman, 1966 [1963: 302]). 

En aquest sentit, calia destacar el paper d‟Eduard Meyer, que iniciaria a finals del segle 

XIX una nova concepció en la qual es començava a qüestionar aquesta importància 

central de l‟esclavatge, que tindria una gran influència en la “historiografia burgesa” del 

segle XIX (Lencman, 1966 [1963]: 302). 

 

 Aquests dos aspectes destacats per Lencman constitueixen dos dels punts 

centrals sobre els quals s‟ha estructurat la nostra recerca dels segles XIX i XX, els quals 

hem estudiat en major profunditat per tal d‟entendre d‟una forma més completa. Per 

altra banda, la constataciñ de l‟existència de certes tendències prèvies, que conduirien a 

la formaciñ d‟aquestes interpretacions historiogràfiques, o el descobriment d‟un 

panorama historiogràfic més complex al segle XIX del que ens descriu Lencman, ens ha 

mostrat també la necessitat d‟aprofundir la recerca en aquests camps. En tot cas, cal 

destacar el treball de Lencman per ser un dels principals pioners en la línia de recerca 

que hem seguit.  

 

 Els següents estudis historiogràfics que cal destacar apareixerien publicats 

durant els anys centrals de la dècada de 1970. Es tracta, per un costat, dels treballs de 

Backhaus (1974, 1975). En la mateixa línia de Vittinghof (1986 [1960]) i Vogt (1975e 

[1962]), Backhaus (1974) emprèn un estudi dels fonaments teòrics de la historiografia 

marxista (principalment la soviètica), amb l‟objectiu de demostrar la feblesa científica 

de molts dels seus plantejaments, i el dogmatisme que guiava moltes de les seues 

recerques. En aquest sentit, es fa evident que tant Lencman com Backhaus, escrigueren 
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els seus estudis historiogràfics plenament immersos dins el clima de confrontació de la 

Guerra Freda, la qual cosa els porta a tractar de trobar, per tots els mitjans, les debilitats 

de les posicions historiogràfiques contràries, per a així demostrar la veracitat de les 

pròpies. Per a l‟objecte de la nostra recerca, hem considerat de major interès l‟article 

publicat un any més tard per Backhaus, sota el títol: “John Elliot Cairnes und die 

Erforschung der antiken Sklaverei” (1975). En aquest treball Backhaus posa de 

manifest que bona part de les tesis de Marx, el marxista Ciccotti, i de bona part de la 

historiografia marxista posterior sobre les característiques de les economies esclavistes, 

procedien dels escrits de l‟obra de l‟economista liberal John Elliot Cairnes: The Slave 

Power. Una obra publicada en 1862 en el context de la Guerra de Secessió americana, i 

per aquest motiu, fortament marcada pel fervor abolicionista de l‟època. En la nostra 

recerca hem seguit la línia de Cairnes destacada per Backhaus, i ens hem trobat que 

l‟obra d‟aquest economista ha constituït una de les obres més influents en els estudis 

sobre el caràcter de les economies esclavistes, no només entre els marxistes, sinó també 

entre els historiadors liberals dels segles XIX i XX. L‟article de Backhaus (1975) és, per 

tant, de gran importància per a la nostra recerca, i ens ha permès establir una línia de 

connexió clara entre plantejaments similars que, no obstant, semblaven trobar-se massa 

allunyats en el temps.  

 

 El següent estudi historiogràfic que cal destacar per la seua relació amb la nostra 

recerca és el treball de Mouza Raskonikoff: La recherche en Union Soviétique et 

l'histoire économique et sociale du monde hellénistique et romain (1975). Aquest treball 

constitueix l‟obra de referència clau per a qualsevol investigador interessat per 

l‟evolució de la historiografia soviètica durant el període que va, des de la conformació 

del règim comunista el 1917, fins a l‟any 1965. Per al perìode entre 1965 i 1975 

comptem també amb diversos articles de la mateixa autora, que trobem recopilats en el 

llibre: Des Anciens et des Modernes (1990). Els estudis de Raskonikoff tenen una 

importància fonamental, ja que les dificultats de comprensió del rus fan que la major 

part de la historiografia soviètica romanga desconeguda per a la investigació occidental, 

i especialment, aquella compresa entre les dècades de 1920 i 1940. L‟estudi de 

Raskonlnikoff ens ofereix l‟oportunitat excepcional de descobrir que la historiografia 

marxista produïda a l‟interior de la URSS no tingué sempre el mateix caràcter dogmàtic 

pel qual esdevindria tristament famosa (i que li valdria les crítiques de Vittinghof, Vogt 

i Backhaus). L‟autora ens demostra amb gran precisiñ històrica els diferents canvis que 
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experimenta la historiografia soviètica durant el període estudiat, en relació amb els 

canvis de les consignes llançades des de la cúpula del Partit Comunista, o dels 

historiadors amb més poder (Pokrovski, Kovaliov, Misulin, Iutxenko...). En determinats 

moments, sorprèn descobrir que les consignes es dirigeixen a recomanar un menor 

dogmatisme.  

 

 En tot cas, mantenim també les nostres distàncies amb el treball de Raskolnikoff, 

especialment pel que fa a la seua concepciñ de l‟evoluciñ historiogràfica, que 

inevitablement afecta a la seua metodologia d‟anàlisi. La investigadora atorga, des del 

nostre punt de vista, un pes excessiu als canvis motivats per les consignes llançades pel 

Partit o per determinats historiadors. Sovint, hem descobert que molts dels canvis 

presenten arrels molt més profundes que les indicades per Raskolnikoff, que tenen a 

veure, no només amb la política soviètica, sinó també amb la interpretació de la teoria 

del materialisme històric, o a corrents difoses en tota la historiografia del període. Així, 

per exemple, els marxistes occidentals de la dècada de 1930 (Walbank, Gordon Childe), 

mostren una gran similitud de perspectiva amb els seus companys soviètics, als quals 

desconeixien la majoria de les vegades. Per altra banda, des del punt de vista 

metodològic, s‟observa sovint una sorprenent coincidència de perspectiva positivista, 

tant entre els autors marxistes, com entre els antimarxistes. Aquests fets ens han posat 

de manifest la necessitat de tenir en compte una varietat d‟aspectes més àmplia que la 

utilitzada per Raskolnikoff en la seua anàlisi, en la qual tenen una gran importància 

aspectes com la teoria dels “paradigmes” i les “revolucions centífiques” de T. S. 

Kuhn.
18

  

 

 Una perspectiva d‟anàlisi molt diferent a la de Raskolnikoff és la que trobem en 

els estudis historiogràfics de l‟italià Mario Mazza. En aquests, el que predomina és 

l‟anàlisi teòric dels textos, que podrìem qualificar d‟internalista. L‟interès dels 

marxistes per la teoria explica el fet que, tant Lencman com M. Mazza, dediquen una 

atenció especial als aspectes teòrics. Entre les publicacions de Mazza cal destacar els 

estudis introductoris que realitza per a la reediciñ de l‟obra de Ciccotti (Mazza, 1977), i 

per a la traducciñ de l‟obra de Staerman-Trofimova (1979 [1971]=Mazza, 1977). Mazza 

no interromp aquí la seua línia de recerques historiogràfiques, sinñ que l‟ha seguit en 
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 Vid. capítol següent (1.3.). 
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una sèrie d‟estudis sobre el desenvolupament del debat entre les interpretacions 

“primitivista” i “modernista” de l‟economia antiga entre la darrera dècada del segle XIX 

i la primera del XX. Els estudis de Mazza ens han aportat un coneixement essencial de 

les obres d‟autors com Ciccotti, K. Bücher, E. Meyer i Staerman. Autors que hem tornat 

a estudiar perquè hem considerat que el nostre coneixement de diversos elements previs 

que no són estudiats per Mazza, podien contribuir a establir una informació més 

completa del significat i l‟origen de les obres d‟aquests autors. Per altra banda, la nostra 

recerca no s‟ha centrat tant en l‟àmbit purament teòric com la de Mazza, i hem prestat 

una major atenció a la influència del context històric en les obres dels historiadors, per 

la qual cosa considerem que ambdós treballs resulten complementaris en molts sentits. 

 

 El següent autor al qual cal nomenar, i el que ha jugat un paper més determinant 

en el curs i el caràcter de la nostra recerca ha sigut l‟estudi que realitza Moses I. Finley 

al primer capítol de la seua coneguda obra: Ancient Slavery and Modern Ideology 

(1980).
19

 En aquest treball Finley es qüestiona sobre els orìgens de l‟interès econòmic 

per l‟esclavitud antiga, i en comptes de limitar-se a estudiar l‟obra de Marx i Engels, es 

dirigeix a l‟estudi del perìode anterior. Aquest fet es troba motivat per la concepciñ 

històrica de Finley, que es troba fortament marcada per l‟estudi de l‟economia i altres 

aspectes d‟origen marxista (que li serien transmesos a través de l‟Escola de Frankfurt i 

de l‟estudi de Marx), però al mateix temps, rebutja basar els seus plantejaments 

metodològics únicament en Marx (i encara menys, en Engels) (Saller-Shaw, 1984). Per 

aquest motiu, Finley es dirigeix a la recerca de l‟interès econòmic i social de l‟antiguitat 

abans de Marx, la qual cosa el porta a reprendre l‟estudi historiogràfic de Vogt del 

període comprès entre els segles XV i XVIII, però li aplica noves preguntes. Aquest 

estudi li porta a la conclusió que el primer treball modern que realitzava un estudi de 

l‟esclavitud antiga en el qual aquesta era considerada un element fonamental per a 

entendre la història i el caràcter de les societats de l‟antiguitat  era el de Johann 

Friedrich Reitemeier: Geschichte und Zustand der Sklaverey und Leibeigenschaft in 

Griechneland (1789) (Finley, 1982 [1980]: 43-46). Segons Finley, des del punt de vista 
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 L‟ediciñ de l‟obra amb major facilitat d‟accessibilitat al territori espanyol és l‟ediciñ castellana 

publicada per l‟editorial Crìtica, i per aquest motiu, la major part de les cites al llarg del nostre treball 

remeten a aquesta ediciñ (Finley, 1982). Però al mateix temps, hem fet servir també la reediciñ de l‟obra 

original de l‟any 1998 (que incorpora altres escrits de Finley), per tal d‟evitar possibles confusions 

incorporades en la traducció (Finley, 1998). 
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de la seua anàlisi historiogràfica, l‟obra de Reiteimeier li mostrava dos elements 

principals a destacar: 

 

  “What matters is, first, that he anticipated by half a century the Rodbertus-Bücher 

concept of the „household-economy‟ of classical antiquity, and that he anticipated Marx and 

Weber in assigning a central role to slavery in shaping he evolution of ancient society; second, 

that he seems to have had no influence whatever on subsequent inquieries into the subject. 

Nothing like this monograph appeared before; nothing like it was to appear again until the end of 

the nineteenth century.” (1998: 106=1982: 46).  

 

 El tipus d‟anàlisi que planteja aquì Finley és el que caracteritza dues pautes 

fonamentals de la nostra recerca: en primer lloc, no limitar-nos al coneixement més 

evident i compartit, de que aquest tipus d‟interès devia procedir de l‟obra de Marx, i 

endinsar-nos en l‟anàlisi del seu context històric, per tal d‟assegurar-nos que això és 

així, i si no ho és, posar-ho de manifest. En segon lloc, no limitar-nos en destacar el 

caràcter innovador d‟un autor en un determinat àmbit, i assegurar-nos que té seguiment 

entre els autors que el segueixen.  

 

 Segons Finley, la nova perspectiva inaugurada per Reitemeier seria abandonada 

poc després, com a conseqüència de l‟eclosiñ de la corrent “neohumanista” alemanya, 

per a la qual no tenia cap interès l‟estudi de l‟esclavatge en l‟antiguitat (1982: 46-47). 

L‟interès per l‟estudi econòmic de l‟esclavatge, només seria reprès diverses dècades 

més tard per Mommsen (cosa que no Finley no es sap explicar), alguns economistes, 

com W. Roscher, i, sobre tot, per investigadors com K. Marx, K. Bücher i M. Weber 

(1982: 48-55). Front a aquests, sorgiria la virulenta reacciñ d‟Eduard Meyer, que 

iniciaria la lìnia historicista que posa en dubte la importància de l‟esclavatge en 

l‟antiguitat, i la validesa dels anàlisis estructuralistes de la història (1982: 55-62). La 

forta confrontació de Finley amb els postulats defensats per Meyer, tant des del punt de 

vista ideològic, com teòric i interpretatiu, el porten a criticar-lo durament, com podem 

observar en les següents línies: “In sum, Meyer‟s lecture on ancient slavery is not only 

as close as nonesense as anything I can remember written by a historian of such 

eminence, but violates the basic canons of historical scholarship in general” (1998: 

116). 
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 El treball de Finley constitueix l‟estudi més important de l‟esclavitud antiga que 

s‟ha realitzat fins a l‟actualitat, i per aquest motiu, ha sigut el treball que major 

influència ha tingut. Es tracta també de l‟obra que ha tingut una major importància per a 

la nostra recerca, ja que les qüestions que es planteja són molt similars a les nostres. Per 

aquest motiu, en la nostra recerca hem tornat sobre molts dels problemes que ell ja 

examina, o sobre temes, que ell només apunta. Però al mateix temps, també mantenim 

una forta discrepància amb molts punts de l‟obra de Finley, tant a nivell metodològic, 

com de les conclusions, que en diverses ocasions considerem que podem qualificar 

d‟errònies. A nivell metodològic, el principal element a destacar és que Finley concep 

l‟evoluciñ de la historiografia com una combinació de la successió de descobriments 

empírics, la influència de la ideologia política i la utilització de determinats 

plantejaments teòrics de base. Aquesta concepció no resulta incorrecta com a punt de 

partida, però en un camp tant complex com el de l‟esclavitud antiga, no resulta suficient 

per a comprendre molts dels grans canvis que es produeixen en la historiografia sobre 

aquest tema. En aquest sentit, cal destacar que Finley no arriba a donar-nos una resposta 

a la qüestió que tampoc ens resolen cap dels autors vistos més amunt: perquè sorgeix 

una interpretació estructuralista del món antic en un determinat moment? Tant si situem 

a Marx com l‟iniciador d‟aquesta corrent, o bé a J. F. Reitemeier, no trobem una 

resposta a aquesta qüestió, que resulta clau per a comprendre l‟origen dels estudis sobre 

la posiciñ de l‟esclavatge en l‟economia antiga. 

 

 Finley deté la seua anàlisi de la historiografia compresa entre els segles XVI i 

XVIII en la qüestió de quina era la seua actitud moral envers la institució de 

l‟esclavatge, de la mateixa manera que Vogt (1975e). Una qüestiñ que, per sì mateixa, 

no ens aporta cap resposta en l‟àmbit historiogràfic. Per altra banda, Finley descarta la 

major part de l‟anàlisi de la historiografia d‟aquests segles en atorgar-li la qualificació 

“d‟antiquària”, d‟acord amb la divisiñ establerta per Momigliano (1955c). La idea que 

es deriva de l‟estudi de Finley és la concepciñ positivista, segons la qual, només 

l‟apariciñ d‟una perspectiva “científica” entre finals del segle XVIII i principis del XIX, 

portaria a l‟anàlisi socioeconòmic i estructuralista de les societats antigues, que era 

l‟únic que mereixia interès, des del seu punt de vista. Per altra banda, Finley rebutja 

amb força la idea de que l‟estudi contemporani de l‟esclavitud antiga nasqués de la 

defensa de la “idea de llibertat” per part de la Il·lustració del segle XVIII. 
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 Totes aquestes afirmacions de Finley condueixen a importants errors de 

comprensiñ de l‟evoluciñ de la historiografia de l‟esclavitud antiga que considerem 

imprescindible resoldre, degut a la importància del tema, i de la gran influència que ha 

tingut, i segueix tenint, l‟obra de l‟historiador nord-americà. En primer lloc, hem 

considerat un error descuidar la historiografia dels segles anteriors al XIX a partir del 

seu enquadrament sota el qualificatiu “d‟antiquària”. Per altra banda, considerem que 

l‟obra de Finley no respon moltes de les preguntes més importants, pot ser també, 

perquè no compartim la concepciñ positivista, segons la qual, l‟interès per l‟estructura 

econòmica de les societats antigues seria un desenvolupament “natural” de la “ciència 

històrica”. Hem considerat, pel contrari, que devien existir algun tipus de condicionants 

ideològics (i no només de tipus polític), que portaren al desenvolupament d‟aquest tipus 

de preocupació.
20

 Per aquest motiu, no hem dirigit el nostre focus d‟interès principal a 

les primeres monografies o estudis empìrics sobre aspectes concrets de l‟esclavitud 

antiga, sinñ que pel contrari, hem seguit l‟evoluciñ de la concepció general del paper de 

l‟esclavatge a l‟economia antiga entre obres de diferent caràcter (des de treballs jurìdics, 

a tractats polìtics), fins que, per fi, hem trobat l‟inici de la recerca moderna sobre el  

paper de l‟esclavatge en l‟economia antiga. Un inici que hem trobat al segle XVIII, en 

estreta relació amb els principals representants del “pensament Il·lustrat”, la qual cosa 

ens ha portat a revisar seriosament la negativa de Finley a establir aquesta connexió. 

Finalment, hem estudiat les obres de Mommsen i E. Meyer des d‟una perspectiva 

completament diferent a la de Finley, la qual cosa ens ha permès descobrir molts 

elements en les concepcions històriques d‟ambdñs autors, que no sñn tingudes en 

compte per Finley. 

 

 El treball de Finley es convertirà en un dels motors principals de l‟apariciñ de 

nous estudis de la historiografia de l‟esclavitud antiga, com els de I. Yavetz (1988), S. 

Riccardi (1997), J. Deissler (2000) i N. McKeown (2007). El primer d‟aquests autors 

(Yavetz, 1988), es limita a repassar els punts essencials del treball de Finley, però 

examinant-los des d‟una perspectiva diversa, que parteixen de l‟escola contrària a la 

interpretació estructuralista i “esclavista” del món antic, i clarament oposada als 

plantejaments marxistes. 

                                                 
20

 Això no significa, en cap cas, que definim l‟activitat historiogràfica com a “acientìfica”, sinñ que 

considerem que la majoria de perspectives innovadores (que poden donar resultats científics perfectament 

vàlids), naixen de l‟apariciñ de nous plantejaments ideològics o de circumstàncies històriques particulars. 

Vid. capítol següent (1.3.) 
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 Silvia Riccardi: Die Erforschung der antiken Sklaverei in Italien vom 

Risorgimento bis Ettore Ciccotti (1997) estudia el context intel·lectual i historiogràfic 

italià previ a la publicació del treball de Ciccotti: Il tramonto della schiavitù (1899). 

L‟objectiu principal de Riccardi, també vinculada a la tradició historiogràfica iniciada 

per Vittinghof i Vogt (“l‟escola de Mainz”),
21

 és demostrar que l‟obra de Marx juga un 

paper menor entre el conjunt d‟influències de treballs jurìdics i historiogràfics que 

influïren a Ciccotti (1977 [1899]). Hem fet servir l‟obra de Riccardi, principalment, com 

a punt de comparaciñ de l‟estudi de Mazza (1977). El treball de Riccardi ens ha servit 

per a confirmar una de les hipòtesis que vam anar elaborant conforme estudiàvem els 

diferents contextos històrics i geogràfics en els quals naixia l‟interès per l‟esclavitud 

antiga (Anglaterra, Escòcia, Alemanya, França, etc), i és que aquest es pot vincular de 

forma clara amb la supressió progressiva de les formes de dependència de la població 

rural, i dels vincles a la terra, en aquests territoris. Riccardi no arriba a fer aquesta 

deducció, però sí que ens aporta les dades (per al cas italià), que ens permeten confirmar 

el que s‟ha convertit en una de les tesis principals del nostre treball. En tot cas, el nostre 

interès per l‟evoluciñ general de les concepcions sobre l‟estructura econòmica de 

l‟antiguitat, ens ha portat a prestar una major atenciñ a les influències internacionals de 

Ciccotti, com K. Bücher, E. Meyer, K. Marx i F. Engels, que no pas a les del propi país, 

i per aquest motiu, hem prestat una major atenció al treball de Mazza (1977). 

 

 Posteriorment, ha aparegut publicat el treball de Johannes Deissler: Antike 

Sklaverei und Deutsche Aufklärung (2000), que reprèn l‟estudi de J. F. Reitemeier, amb 

el qual iniciava J. Vogt (1975e [1962]) el seu estudi historiogràfic, i al qual Finley 

(1982 [1980]) li dedicava una atenció especial, com hem vist (Deissler, 2000: 1). En 

aquest treball, Deissler qüestiona l‟actitud que manté Finley envers la historiografia que 

denomina “antiquària”, així com la seua aversió a establir comparacions entre la 

ideologia de la Il·lustraciñ i l‟interès per l‟esclavitud antiga. Ben al contrari que Finley, 

Deissler arriba a la conclusió que el moviment il·lustrat jugaria un paper decisiu en 

l‟inici de la recerca moderna sobre l‟esclavitud antiga, tal com demostrava, precisament, 

el treball de Reitemeier (1789). En la nostra recerca sostenim aquesta interpretació, però 

hem anat més enllà de la utilització del simple apel·latiu “d‟Il·lustraciñ”, que al cap i a 

                                                 
21

 Vid. capítol 6.4. 
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la fi, no ens diu gaire cosa més que es tractava d‟un moviment intel·lectual secular i 

liberal que s‟originà en el segle XVIII. Molt més interessant ens ha semblat estudiar en 

quins grups concrets del que actualment anomenem “Il·lustració” s‟originà l‟interès per 

l‟esclavitud antiga, i sobre tot, perquè ho feren. I per a respondre a aquestes preguntes, 

ens han sigut de gran utilitat els treballs de J. G. A. Pocock i G. Cambiano, que 

comencen pel qüestionament del mateix concepte “d‟Il·lustraciñ”, i la seua 

desarticulació entre les diferents corrents de pensament que protagonitzaren els debats 

intel·lectuals del segle XVIII (que tingueren tanta virulència com els actuals, però 

s‟estructuraren a partir de problemes i concepcions teòriques molt diferents a les 

nostres).
22

 

 

 Finalment, ens cal fer referència al treball més recent de la historiografia de 

l‟esclavitud antiga, que és el de l‟irlandès Niall McKeown: The Invention of Ancient 

Slavery? En aquest treball, McKeown analitza els treballs sobre l‟esclavitud antiga 

d‟una sèrie d‟autors situats en contextos històrics i geogràfics diferents al llarg del segle 

XX. El tema principal al qual s‟enfronta McKeown és la posiciñ de diferents 

historiadors i escoles respecte a la problemàtica de la moralitat de la institució 

esclavista, l‟actitud dels amos envers als seus esclaus, i d‟aquests últims, envers als seus 

amos. Una problemàtica que escapa al nostre objecte d‟interès principal, i que només 

toquem de forma tangencial, en casos molt puntuals.
23

 

 

 En tot cas, ens interessa destacar el treball de McKeown, principalment, per una 

qüestiñ metodològica. Plenament immers dins el clima d‟escepticisme epistemològic 

postmodern que predomina actualment en l‟àmbit anglosaxñ, N. McKeown descriu les 

diferents interpretacions sobre l‟esclavitud antiga que s‟han enfrontat al llarg del segle 

XX com: “different stories”, o dit d‟altra forma, “diferents invencions” del passat 

històric. McKeown ens situa davant d‟un problema difìcil de superar per als 

historiadors, i és que, a partir de la mateixa base empírica, les diferents escoles 

historiogràfiques han defensat interpretacions totalment contràries. D‟aquesta manera, 

no ens queda més remei que acceptar el caràcter absolutament relatiu de la 

historiografia, i per tant, a dubtar de la seua cientificitat. L‟extrem postmodern de 

McKeown ens ha servit per descobrir que, tot i que no compartim els plantejaments 

                                                 
22

 Vid. capítol següent (1.3.) 
23

 Principalment, al capítol 6.4.3. 
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positivistes de molts dels autors que hem mencionat més amunt (inclòs Finley), tampoc 

compartim l‟escepticisme epistemològic absolut de McKeown. Estem convençuts de 

que existeixen elements que ens permeten parlar de cientificitat entre els historiadors, i 

la prova d‟això, és que un cop publicats treballs com els de Sargent (1925), Westermann 

(1955) i Vogt (1975a), que qüestionaven durament la concepciñ de l‟esclavitud antiga 

que havia mantingut fins aleshores la historiografia marxista (i també bona part de la 

liberal), en comptes de negar els resultats d‟aquestes investigacions, els historiadors 

marxistes acceptaren una part de la crìtica, i es llançaren a l‟elaboraciñ d‟explicacions 

més complexes de l‟estructura econòmica del mñn antic. Contràriament del que es 

tendeix a creure, en la nostra recerca hem descobert que els períodes en què es produeix 

una polèmica entre els historiadors, són els moments en què precisament experimenta 

un major desenvolupament. Pel contrari, els resultats més allunyats de la realitat 

històrica, s‟han produït en els anomenats perìodes de “ciència normal” (Kuhn, 1971), 

durant els quals predomina el consens entre els historiadors, i el debat és mínim. Durant 

aquests períodes, el que tenim és l‟aparença d‟objectivitat, quan, en realitat, el que es 

produeix és tot el contrari, ja que són els períodes en els quals es tendeixen a produir les 

explicacions més esquemàtiques de la realitat històrica que és sempre complexa, i per 

tant, difìcil de reduir a aquest tipus d‟interpretacions. 
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1. 3. METODOLOGIA  

 

 

1. 3. 1. PLANTEJAMENT DE PARTIDA 

 

 

 Una de les principals novetats del nostre treball de recerca es troba en el mètode 

que hem adoptat per a l‟estudi de la historiografia. Per a aclarir aquest, el primer que 

hem de fer és descriure quina és la nostra posició respecte a la teoria del coneixement. 

En aquest sentit, indiquem que acceptem plenament la concepció, segons la qual, 

pràcticament qualsevol resultat científic, no només té un caràcter probable i provisional, 

sinó que a més, es troba fortament determinat per condicionants de caràcter social, 

teòric i psicològic, que escapen al raonament purament científic. Un principi que es fa 

molt més evident en el camp de les ciències socials, on les nostres conclusions tenen 

repercussions més directes sobre la vida social i política, que en disciplines més 

asèptiques en aquest sentit, com les matemàtiques o la química.  

 

 En aquest sentit, hem adoptat una part important de les tesis procedents dels 

treballs de K. Manheim (1966, 1990), K. R. Popper (1991), T. S. Kuhn (1971, 1989) i 

M. Foucault (1979, 1999a, 1999b), que han constituït els referents teòrics principals de 

la nostra metodologia d‟anàlisi.
24

 Aquesta constitueix una de les principals novetats del 

nostre treball de recerca, ja que aquesta metodologia d‟estudi no ha sigut utilitzada en 

cap dels estudis de la historiografia de l‟esclavitud antiga,
25

 i només en rares ocasions, 

en els estudis historiogràfics, en general.
26

 Així doncs, reivindiquem la utilització 

d‟aquest tipus d‟estudis epistemològics per al camp dels estudis historiogràfics. Però al 

mateix temps, també volem destacar que hem fet un ús crìtic d‟aquests treballs.
27

  

 

 Entre la producció epistemològica i historiogràfica més recent es fa present, 

sovint, una certa actitud acrítica cap a les teories dels grans referents de la “filosofia 

                                                 
24

 Agraïm a F. Sevillano Calero el fet d‟haver-nos introduït en el coneixement d‟aquests teòrics del 

coneixement, generalment desconeguts entre els historiadors. La reivindicació de la seua utilització en 

l‟estudi historiogràfic procedeix, en bona mesura, de les seues ensenyances. 
25

 Vid. capítol anterior (1.2.) 
26

 Vid. Martínez Navarrete (1989), Sevillano Calero (2003), K. Vlassopoulos (2007), Crespo Mas (2008). 
27

 Agraïm a T. Crespo Mas els seus comentaris sobre les seues inquietuds en aquest camp, que coneix bé 

per la seua utilitzaciñ d‟aquests tipus de referents al seu treball d‟investigaciñ (Crespo Mas, 2008). 
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postmoderna” (com Kuhn i Foucault), que de la mateixa manera que les tesis dels 

científics que són objecte de la seua crítica, tenen un caràcter relatiu i refutable. En el 

cas de Kuhn i Foucault ens trobem, a més, amb el problema de que les seues obres tenen 

un caràcter fortament ambigu, que ens creen nombrosos dubtes a l‟hora de decidir en 

quins àmbits concrets podem aplicar les seues teories. En el cas concret de Kuhn, resulta 

significativa la crítica que li realitzà M. Masterman (1975), respecte al fet que en la seua 

obra coneguda obra, The Structure of Scientific Revolutions (1962) es podien trobar fins 

a vint-i-dos sentits diferents del concepte de “paradigma”. Una crítica que seria 

acceptada pel propi Kuhn, que en la “Postdata” a la reedició de la seua obra del 1969, 

tractava d‟aclarir alguns d‟aquests significats, i a agrupar-los en una sèrie de definicions 

més concretes. No obstant això, l‟aclariment de Kuhn de 1969,
28

 tot i que resol diversos 

aspectes obscurs de la seua obra, no arriba a aclarir totes les possibilitats d‟aplicaciñ de 

la seua teoria dels “paradigmes” i les “revolucions científiques”. Aquest fet ha portat a 

que alguns dels treballs que han fet servir la terminologia de Kuhn hagen utilitzat el 

concepte de “paradigma” en sentits molt diferents. 

 

 

                                                 
28

 Inclosa en l‟ediciñ castellana que hem fet servir (Kuhn, 1971). 
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1. 3. 2. KUHN: EL PARADIGMA I LES REVOLUCIONS CIENTÍFIQUES 

 

 

 Una de les idees principals que caracteritzen l‟obra de Kuhn (1971 [1962]), és 

que la ciència no avançaria únicament d‟una forma lineal, a través de l‟acumulaciñ de 

coneixement i de descobriments (com defensen els plantejaments positivistes), sinó que 

pel contrari, es trobaria determinada per l‟existència d‟una sèrie condicionants 

metodològics i teòrics, que la farien avançar en una determinada direcció. Per a referir-

se a aquests condicionants Kuhn fa ús del terme “paradigma”, que en la Postdata de 

1969 defineix com: “la constelación de creencias, valores, técnicas, y así 

sucesivamente, compartido por los miembros de una comunidad dada.” (Kuhn, 1971 

[1969]: 269). El “paradigma” es correspondria, per tant, a una forma de concebre el 

món unida a tot un conjunt d‟eines conceptuals i metodològiques. És interessant 

destacar que aquesta “constel·lació” constitueix, precisament, el conjunt d‟elements que 

fan possible que la realitat puga ser estudiada i explicada per la ciència. Així doncs, els 

mateixos elements que fan possible l‟activitat cientìfica, sñn els que limiten el 

desenvolupament d‟aquest en una determinada direcciñ, i marginen o expulsen aquelles 

propostes que no responguen als principis teòrics bàsics d‟aquest “paradigma”. En 

aquest sentit, el marc conceptual que fa possible el coneixement cientìfic actuaria d‟una 

forma semblant a la religió i les ideologies polítiques, ja que aporta una sèrie 

d‟estructures mentals que fan possible la comprensiñ de la realitat que ens envolta, i al 

mateix temps, ens transmeten criteris de valoració i de discriminació de cada un dels 

elements d‟aquesta realitat que és percebuda pels sentits.  

 

 Kuhn anomena els períodes de temps durant els quals predominen aquests 

“paradigmes científics”: períodes de “ciència normal”. La major part de l‟activitat 

científica es produeix, segons Kuhn, dins aquests períodes de “ciència normal”, durant 

els quals es produeixen petits avanços teòrics i descobriments empírics que van dirigits, 

principalment, a la confirmació i el creixement del “paradigma”. Però cada cert temps, 

les bases teòriques i metodològiques sobre les quals s‟ha desenvolupat la ciència durant 

aquests períodes de “ciència normal”, entrarien en una fase de crisi i qüestionament 

profunds que acabarien amb el derrocament del “paradigma” que s‟havia mantingut 

vigent fins aleshores. Kuhn defineix aquests períodes de crisi del paradigma 

“revolucions científiques”, i les descriu com els esdeveniments més importants en la 
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història de la ciència. Les “revolucions científiques” constitueixen els períodes de crisi 

que s‟obrin quan es comença a configurar una nova “constel·lació de creences, valors i 

tècniques” (és a dir, proposta de paradigma o “matriu disciplinar”) una  que aspira a 

substituir la que s‟havia mantingut vigent fins aleshores. Segons Kuhn, l‟anomenada 

“revolució copernicana”, i la seua posterior crisi a principis del segle XX, ens 

demostrarien l‟existència d‟aquests perìodes de “revolució científica”. Kuhn (1971) 

posa de manifest, així, que molts dels considerats “grans avanços” en la història de la 

ciència, que tradicionalment s‟han vinculat a la realitzaciñ de “nous descobriments”, 

han vingut acompanyats d‟una transformaciñ radical de les bases teòriques i 

metodològiques sobre les quals havia descansat l‟activitat cientìfica fins aleshores. 

 

 Els processos de “revolució científica” fan possible l‟admissiñ de propostes 

interpretatives i descobriments que fins aleshores havien sigut descartats pel paradigma 

vigent. En aquest sentit, podem parlar de “progrés” en el desenvolupament de la ciència 

(d‟acord amb la concepciñ positivista). Però aquest progrés es troba ràpidament 

qüestionat pel fet que un finalitzat el procés de “revolució”, i establert el nou paradigma, 

aquest torna a repetir els mateixos mecanismes de monopoli de l‟activitat cientìfica i 

d‟exclusiñ de determinats plantejaments. Una concepció que coincideix plenament amb 

la interpretació del desenvolupament de la ciència que fa Foucault (1999b [1971]). 

 

 La nostra posició respecte a la teoria de Kuhn és que aquesta resulta certa, 

almenys en el camp que hem estudiat, que és el de la historiografia. Però al mateix 

temps, es fa necessari també indicar que sobre la base de la teoria que hem descrit, cal 

fer una sèrie de puntualitzacions i aportacions importants. En primer lloc, destacar que 

la teoria de Kuhn només ens descriu un comportament general de l‟activitat cientìfica si 

contemplem aquesta des d‟una perspectiva prou allunyada, i a més a més, centrada en 

determinats aspectes. És a dir, en ocasions ens podem trobar davant d‟un procés de 

revolució científica en un camp de la ciència, però al mateix temps, es mantindria vigent 

el paradigma dominant, en un altre camp. Aquesta simultaneïtat de processos que Kuhn 

ens descriu com a contraris pot causar confusions.  

 

 En el cas de la nostra recerca, el problema principal amb el qual hem topat és 

que Kuhn no estableix una distinció clara entre els contextos en què aquestes 

“constel·lacions de creences, valors i tècniques” que ell anomena “paradigmes” 
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presenten una situació de domini o hegemonia evidents dins la comunitat científica, i 

aquells altres en què només són compartits per alguns dels seus membres. Per a 

solucionar aquest problema, hem fet servir el concepte de “matriu interpretativa” per a 

referir-nos als casos en què aquesta “constel·lació” de pràctiques és només compartida 

per una part de la comunitat científica. Hem creat aquest concepte a partir de la unió de 

la idea de “matriu disciplinar” de Kuhn, com a conjunt de “creences, valors i tècniques” 

compartides per un grup científic, amb el terme interpretació, amb el qual ens referim a 

una determinada forma d‟entendre la realitat. Per aquest motiu també fem ús en diversos 

punts de la nostra recerca a “corrents interpretatives”. En el camp de la historiografia és 

un fet molt comú que diferents propostes d‟interpretaciñ del mateix fenomen 

compteisquen per l‟hegemonia durant dilatats perìodes de temps. D‟aquesta forma, en 

ocasions ens trobem amb el fet que en la historiografia els anomenats “períodes de 

revolució científica” s‟allarguen més que en la resta de ciències. A pesar d‟això, també 

hem observat com en molts casos, es produeix una victòria clara d‟una d‟aquestes 

“matrius interpretatives” en competició, i com aquesta comença a ser acceptada per la 

major part de la comunitat científica com “la visió encertada” de la realitat, la qual cosa 

donaria lloc a un període de “ciència normal”. Un cop establert el predomini d‟una 

matriu interpretativa en una comunitat científica donada, considerem que podem parlar 

de “paradigma”, d‟acord amb la concepciñ més difosa del terme.
 29

 El predomini que 

existeix actualment de la concepció “primitivista” de l‟economia antiga en l‟àmbit 

anglosaxó, que ha sigut anomenat per diversos autors “Nova ortodòxia”, considerem 

que constitueix un exemple ben representatiu del triomf d‟una matriu interpretativa, que 

s‟ha convertit en el nou “paradigma”. En l‟àmbit internacional, en canvi, la matriu 

interpretativa “primitivista” no ha aconseguit imposar-se sobre les demés, i per aquest 

motiu no podem parlar de “ciència normal” en aquest camp. No obstant això, és molt 

possible que en altres camps del coneixement historiogràfic sí que ens trobem dins un 

període de “ciència normal”, ja que aquest no pot començar a ser percebut a partir del 

moment en què el paradigma vigent entra en crisi, i per tant, ja ens trobem fora del 

període de ciència normal. 

 

 

                                                 
29 El diccionari de l‟Institut d‟Estudis Catalans estableix la següent definiciñ: “En teoria de la ciència, model d‟investigaciñ d‟una 

disciplina científica dominant en un determinant perìode” (Institut d‟Estudis Catalans, 2007: 1240). 
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1. 3. 3. L’ARQUEOLOGIA DEL CONEIXEMENT: FOUCAULT I L’ESCOLA 

DE CAMBRIDGE 

 

 

 El treball de Kuhn ens ha permès allunyar la nostra perspectiva d‟estudi de 

l‟objecte estudiat, i observar la competiciñ de grans “matrius interpretatives” i la 

imposició de nous “paradigmes” al llarg d‟extensos perìodes històrics. Considerem que 

aquesta perspectiva d‟estudi pot aportar una informaciñ de gran utilitat. Però al mateix 

temps, considerem també necessari ser capaços d‟apropar més el focus al nostre objecte 

d‟interès, i fer-ho de la forma correcta. En aquest sentit, la metodologia principal que ha 

guiat la nostra recerca ha sigut la utilització de “l‟arqueologia del coneixement” 

proposada per M. Foucault, a través de la reivindicació de la utilització del mètode 

historicista per a la història del coneixement (vid. Foucault, 1979, 1999b, 2003). La 

tradició dels estudis de la història del coneixement fins època recent consistia en 

estudiar les obres dels escriptors d‟altres èpoques de forma desvinculada al seu context 

històric, com si aquestes es pogueren entendre només a través dels grans referents 

teòrics que les havien precedit, i el geni personal d‟aquests autors. “L‟arqueologia del 

saber”, pel contrari, defensa l‟estudi de l‟obra de cada autor, principalment, en el seu 

propi context, en el qual representaria la defensa de determinades motivacions 

ideològiques i teòriques, en contra d‟altres. Aquesta metodologia d‟estudi té en compte 

que les obres dels “grans autors” que sñn estudiats en l‟actualitat (Platñ, Aristòtil, 

Locke, Hume...), constitueixen, en realitat, una selecció de la gran quantitat de textos 

que s‟han perdut, o que han caigut en l‟oblit. L‟estudi d‟aquests textos, que constituïren 

l‟autèntic context en el qual escrigueren aquests autors (i no pensant en els lectors de 

500 anys més tard), és el que de veritat ens permet entendre el sentit profund de l‟obra 

de l‟autor, tant a nivell teòric, com ideològic. Aquesta ha sigut la metodologia que hem 

aplicat, i per aquest motiu, hem estudiat les obres “d‟autors menors” (Palmieri, Andrew 

Fletcher, Wallace), generalment desconeguts en l‟actualitat, però que resulten rellevants 

per a entendre els contextos intel·lectuals en els quals escrigueren els “grans autors” 

(Hume, Montesquieu, etc). Aquest propòsit ha sigut també el que ha guiat el nostre 

estudi dels contextos històrico-polìtics dels quals escrigueren aquests autors. L‟objectiu 

ha sigut sempre comprendre el significat de les obres dels autors estudiats, perquè 

només aixì se‟ls pot donar un sentit complet. 
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 En aquesta perspectiva d‟estudi han sigut elaborats ja alguns treballs, entre els 

quals destaquem els de l‟anomenada “Escola de Cambridge”, representada per les 

figures de Q. Skinner i J. G. A. Pocock. Per al nostre estudi, ens han realitzat 

especialment útils, tant a nivell metodològic com per les tesis que presenten, els treballs 

de J. G. A. Pocock (1985a, 1999a, b, 2002a, 2003, 2005, 2008) i G. Cambiano (1974, 

2007), que han estudiat els grans temes sobre els quals s‟articulà la literatura polìtica 

dels segles XV-XVIII, a través dels referents clàssics. 
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2. L’EVOLUCIÓ DE LA TERMINOLOGIA DE LA 

DEPENDÈNCIA ENTRE LA GRÈCIA ANTIGA I 

L’EUROPA MODERNA 



50 

 



51 

 

2. 1. EL CONCEPTE “D’ESCLAVITUD” EN LA HISTÒRIA 

ANTIGA. PROBLEMES CONCEPTUALS I HISTORIOGRÀFICS30 

 

 

 El primer tema al qual dediquem la nostra atenció en aquest treball és el del 

concepte d‟esclavitud. En primer lloc, perquè la diversitat de camps semàntics en els 

quals pot ser utilitzada aquesta paraula ha portat sovint a situacions d‟ambigüitat en els 

estudis de l‟esclavitud que ha portat a confusions, i a solapaments de realitats socials 

diferents. Per a evitar això, es fa necessari aclarir què és el que nosaltres entenem per 

esclavitud, i quines situacions econòmiques i socials englobem sota aquest terme. En 

segon lloc, l‟atenciñ al concepte d‟esclavitud es fa també necessari, perquè el seu estudi 

ens ha posat de manifest l‟existència d‟una sèrie de variacions al llarg de l‟època 

moderna (segles XV-XVIII) que es troben en estreta relaciñ amb l‟actitud moral i 

conceptual de la societat europea envers aquesta institució. I en tercer lloc, perquè la 

terminologia emprada pels grecs i romans antics per a referir-se a aquesta institució 

presenta una sèrie de diferències semàntiques significatives amb el concepte 

contemporani “d‟esclavitud”, tal com han evidenciat diversos autors.
31

  

 

 Per aquest motiu, una part important del debat sobre l‟esclavitud antiga s‟ha 

mogut al voltant de l‟etimologia,
32

 les característiques, i els camps semàntics de la 

terminologia antiga dedicada a la dependència,
33

 especialment en el món grec.
34

 En el 

                                                 
30

 Les referències més destacades sobre aquesta qüestió són Finley (1983c, d, e, 1998), Lotze (1959), 

Weiler (2003), Welskopf (1977), i Westermann (1945). 
31

 Cfr. Finley (1983c, d, e), Gschnitzer (1963, 1976), Lotze (1959), Mactoux (1979, 1980), Welskopf 

(1977).  
32

 Alguns estudis sobre la terminologia de la dependència, com els de tipus etimològic, arranquen de la 

segona meitat del segle XIX, com hem pogut comprovar en les referències de Ciccotti (1899). Però el 

gran debat sobre la terminologia, especialment, en el camp semàntic, s‟origina a partir de la publicaciñ del 

treball de Lotze (1959), tal i com ens posa de manifest Vidal-Naquet (1973: 40, Nota 6). 
33

 En aquesta recerca entenem per “dependència” totes les formes de treball no destinades a la pròpia 

subsistència, sinñ al benefici d‟un tercer, que no sñn exercides a canvi d‟una remuneraciñ econòmica, 

sinñ per algun tipus d‟obligaciñ. Aquestes obligacions poden ésser imposades per la violència o d‟una 

forma contractual, i van des de la submissiñ absoluta de la persona (l‟esclavitud), a altres formes menys 

extremes, com la “servitud”, l‟ilotatge, la “servitud per deutes”, i la instituciñ del nexum. En conclusió, 

podem dir que utilitzem el terme “dependència” en un sentit genèric, per tal de referir-nos a totes les 

formes de “treball per a altes” obligatòries.  
34

 Vid. Finley (1983c, d, e [1960, 1964, 1965]), Gschnitzer (1963, 1976), Lencman (1986 [1951]), Lotze 

(1959), Mactoux (1979, 1980), Weiler (2003) Welskopf (1977).  
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cas romà, el nombre d'estudis d'aquest tipus ha sigut menor,
35

 ja que la literatura 

procedent de l‟època clàssica ens permet traçar un paral·lelisme més clar entre els 

termes servus i esclau. Una idea que es troba confirmada per determinats apartats del 

Corpus Iuris Civilis procedents del període “clàssic”.
36

 Però quan ens dirigim a l‟època 

tardoimperial la situació es complica molt més, i, aquí sí, trobem una abundant 

bibliografia dedicada a aquesta problemàtica.
37

  

 

 Així doncs, la comprensió i l'estudi de la terminologia antiga de la dependència 

no es troba exempt de certa complexitat. Però al mateix temps, aquest tipus d'estudi es 

fa necessari si volem fer una lectura el més correcta possible de la informació transmesa 

per les fonts clàssiques. Per altra banda, es fa necessari aclarir què és el que actualment 

entenem per esclavitud, i quin és el sentit que li donem a aquesta paraula en aquest 

treball, ja que aquesta pot ser sotmesa a múltiples interpretacions. Però a més a més, ens 

interessa també fer un breu repàs de l'etimologia de la paraula “esclau”, i dels motius 

que expliquen la seua identificació amb un tipus de dependència concret a l'Europa 

moderna, i l'adquisició d'una forta càrrega ideològica a partir dels debats abolicionistes 

que caracteritzen l'inici de l'edat contemporània. L'estudi de tots aquests aspectes resulta 

de vital importància perquè ens permetrà comprendre de forma més clara d'on provenen 

bona part de les dificultats i controvèrsies a l'hora d'estudiar la terminologia antiga 

dedicada a la dependència, i el paper de l'esclavatge en l'antiguitat. Per altra banda, 

resulta necessari que aclarim quin sentit li donem al terme “esclau” en aquest treball, 

per tal de definir amb claredat el nostre objecte d'anàlisi, i poder establir una crítica més 

adequada d'aquelles interpretacions amb les quals no estem d'acord. 

 

 

                                                 
35

 Tot i que també existeixen alguns, especialment centrats en l‟ús de la terminologia referida a la 

dependència i/o l‟esclavatge en determinats autors, com els agrònoms (Kolendo, 1979) i Cicerñ (Cfr. 

bibliografia aportada per Favory, 1979: 143, nota 2; i Texte, politique, ideologie, 1976).  
36

 Per exemple: Inst. Iust. 1. 3. 2., Dig. 1. 5. 4., Dig. 5. 3.  
37

 Vid. Giliberti (1989: 9-28) sobre la producció historiogràfica anterior.  
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2. 2. EL CONCEPTE MODERN “D’ESCLAVITUD” 

 

 

2. 2. 1. EVOLUCIÓ HISTÒRICA I PROBLEMES D’APLICACIÓ  

 

 

 En la majoria països de l‟anomenat “món occidental” disposem, actualment, 

d‟una paraula concreta per a referir-nos a la condició jurídica de la persona que es troba 

sota el control absolut d‟una altra (l‟amo), i no disposa de cap reconeixement legal més 

enllà del de “propietat” del seu amo. La paraula que utilitzem per a definir aquesta 

situació, que actualment es troba al marge de la llei i és generalment condemnada des 

del punt de vista moral, és esclau, tant en català, com en els principals idiomes del món 

occidental, amb la significativa excepció del rus (angl., slave, al., sklave, cast., esclavo, 

fr., esclave, it., schiavo, neerl. slaaf,  port. escravo). No es tracta d‟una coincidència, 

l‟origen del terme en totes aquestes llengües és el mateix: el terme “eslau”, utilitzat 

durant l‟edat mitjana per a referir-se a l‟origen ètnic de certes poblacions situades 

l‟extrem est d‟Europa, i que a partir de determinat moment, es convertí en el terme 

preferit per a designar aquesta condició jurídica (Verlinden, 1943). En aquest sentit, la 

història del món occidental ofereix un cas prou particular en la història universal, en 

trobar la necessitat, a partir d‟un cert moment, d‟utilitzar una paraula particular per a 

referir-se a aquesta condició jurídica, i així diferenciar-la d‟altres categories socials, 

com la dels “serfs” o els criats domèstics de condició lliure.  

 

 Es tracta d‟un procés que no es produì de forma simultània ni homogènia, sinó 

que començà a originar-se a l‟Europa mediterrània a partir del segle XIII com ha 

demostrat Verlinden (1943),
38

 i experimentà una expansió progressiva cap al nord 

d‟Europa entre els segles XIII i XVIII, a través de diferents fases. Però a més a més, 

durant tot aquest període convisqueren altres paraules per a referir-se a la mateixa 

condició jurídica, com la llatina servus (especialment quan s‟escrivia en llatì), el terme 

alemany Knecht (que també presenta una notable varietat de significats), l‟anglès 

                                                 
38

 Cfr. Verlinden (1955 i 1977). A l‟apartat 2. 2. entrem amb més detall en la qüestió del sorgiment de la 

paraula “esclau”, i l‟evoluciñ del terme d‟origen llatì servus-serf. 
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bondman,
39

 a més de diferents paraules referides a l‟origen religiñs (com “sarraí” o 

“morisc” a la Península Ibèrica), i el color de la pell (cast., negro, angl. negro [pl. 

negroes], fr. noir,).  

 

 No obstant això, a partir de determinat moment, i durant períodes en què els 

esclaus eren d‟origen majoritàriament africà, s‟establì l‟ús de la paraula “esclau” com el 

terme genèric per a referir-se a tal condició jurídica. Això es fa especialment evident a 

la literatura anglesa i francesa del segle XVIII, en la qual s‟observa un predomini de les 

paraules noirs i negroes per a referir-se als casos concrets del tràfic d‟esclaus i la 

població esclava de les colònies americanes,
40

 però es manté la preferència dels termes 

slavery i esclavage per a referir-se a “l‟esclavitud” en general, especialment, quan es 

tractada com a problema filosòfic, polític, ètic i jurídic.
41

 El fet que s‟assentés d‟una 

forma tan sòlida la paraula “esclau” en territoris com Anglaterra, França i Alemanya, on 

els esclaus d‟origen eslau mai arribaren a tenir un pes significatiu, resulta molt 

interessant des del punt de vista social i ideològic, perquè ens demostra la necessitat 

d‟una paraula per a definir aquesta condiciñ jurìdica, i diferenciar-la clarament d‟altres 

formes de dependència diferents.  

 

 Els motius del sorgiment d‟aquesta necessitat es troben estretament lligats a 

l‟evoluciñ de les estructures socials, polìtiques i jurìdiques d‟Europa entre finals de 

l‟edat mitjana i principis l‟edat moderna, que donarien lloc al que la historiografia 

francesa ha anomenat l‟Ancien Régime, en referència a l‟estructura socio-jurídica que 

caracteritzà l‟Europa del segles XVI al XVIII. Una estructura caracteritzada per la 

permanència de moltes de les estructures institucionals del feudalisme, però també per 

la seua dissoluciñ progressiva, l‟augment del poder de l‟estat-nació, i el sorgiment de 

nous grups socials, com la burgesia i les classes assalariades urbanes. El 

                                                 
39

 Els termes Knecht (peó, servent, serf o esclau) i bondman (que literalment, significa “home lligat”), 

presenten una varietat de significats similar al de la terminologia antiga, que van des de formes que 

podem associar al concepte de “servitud”, fins a altres que es refereixen a autèntics esclaus.  
40

 Tal i com es pot observar en la major part de la documentació notarial de les colònies franceses i 

angleses, aixì com els principals ports “esclavistes” (com Bordeus i Liverpool) durant els segles XVII, 

XVIII, i principis del XIX. 
41

 Tal i com es pot observar a Montesquieu (1748): L‟esprit des Lois, Rousseau (1755): Discours sur 

l‟origine et les fondements de l‟inégalité parmi les homes, o a l‟entrada Esclavage de l‟Enciclopédie. 

Especialment representatius del que acabem de dir sñn els tìtols d‟alguns dels primers tractats 

abolicionistes anglesos, com el de A. Benezet (1766): A Caution and warning to Great Britain and her 

Colonies in a short representation of the calamitous state of the enslaved negroes in the British 

Dominions, i Africanus (1788): Remarks on the slave trade, and the slavery of the negroes. In a series of 

letters. 



55 

 

desenvolupament d‟aquestes transformacions socials provocaria el sorgiment d‟un 

distanciament progressiu de la figura jurídica de “l‟esclau”, la qual cosa influiria en la 

forma d‟interpretar les fonts clàssiques per part d‟alguns autors, tal i com es fa ja 

present a principis del segle XV (de forma pionera), en el següent fragment de l‟obra del 

florentí Matteo Palmieri: 

 

  “Apresso gli antichi Romani gramparte delle richeze stava in ne‟ servi, però che l‟uso 

loro era molti comperarne, et tanto valevano quanto l‟arte di che erano maestri meritava; poi 

aveano certi chiostri murati in e quali chiudevano detti servi et di varie arti gli facevano lavorare, 

dando loro solo le spese magre; de‟ lavori facti facevano poi mercantía con multiplicata utilità. 

Oggi è superfluo ammonire di loro, perché non sono apresso i cristiani in uso. Ne‟ tempi nostri si 

paga con prezo l‟opere et tempo di chi per noi se exercita.” (1982: 182-183). 

 

 En la descripció que fa Palmieri del terme servi podem observar una referència 

clara al concepte modern d‟esclavitud, en oposiciñ al tipus de “treball per a altres”
42

 que 

predominava en la seua època, que segons ell era “pagat amb diner”. Una de les 

hipòtesis que defensem en aquesta recerca és que la configuració de la concepció 

historiogràfica moderna del paper de l‟esclavatge en l‟antiguitat es troba estretament 

lligada a les formes de conceptualitzar l‟esclavatge i la dependència en l‟Europa 

moderna, i Palmieri és un bon exemple al respecte. Des del nostre punt de vista, el 

caràcter absolutament pioner de les observacions de Palmieri (ja que és el primer autor, 

fins a on tenim coneixement, que establì una diferenciaciñ clara entre l‟estructura social 

de l‟antiguitat front a la del seu temps), es troba directament relacionat amb el caràcter 

també modern de la Florència del segle XV, que disposava d‟una de les estructures 

socials més modernes i dinàmiques d‟aleshores.
43

 

 

 Ara bé, observacions com les de Palmieri no començarien a obtenir una certa 

rellevància en la concepciñ historiogràfica europea fins al segle XVIII. A partir d‟aquest 

segle, l‟esclavatge començà a adquirir un caràcter cada cop més simbòlic, que resulta 

totalment estrany en períodes previs. Un fet que es troba lligat al fet que la presència 

                                                 
42

 Utilitzem aquest terme al llarg de la nostra recerca per a referir-nos a aquelles situacions en què els 

treballadors no coordinen la pròpia activitat productiva, ja que es troben obligats, o lligats a través d‟un 

contracte o del diner, a respondre a les ordres d‟altres persones, que es beneficien del seu treball. Aquest 

benefici no és mai complet, ja que fins i tot en el cas dels esclaus, el propietari ha de dedicar una part del 

capital a garantir el seu manteniment. Les formes de treball obligatori durant un període determinat com 

la “servitud per deutes” o les obligacions de la gleva, també entren dins la consideraciñ de “treball per a 

altres”, però només durant els perìodes en què el treballador es troba sotmés a aquest tipus d‟obligacions. 
43

 Estudiem amb més detall els elements que donaren lloc a les observacions de Palmieri a l‟apartat 3. 3. 
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d‟esclaus al continent europeu es començà a convertir en un fet cada cop més estrany, 

mentre que a l‟Amèrica colonial adquiria proporcions extraordinàries. És durant aquest 

període quan es començà a configurar realment el concepte actual “d‟esclavitud”, tot i 

que aquest no adquiriria les implicacions ideològiques que comporta actualment, fins a 

l‟apariciñ del moviment abolicionista, entre finals del segle XVIII i principis del XIX, 

que es troba estretament lligat al procés de les “revolucions liberals” (o burgeses). 

Aquest és el context durant el qual s‟acaba de configurar la concepciñ que actualment 

tenim de l‟esclavatge.  

 

En els textos procedents de civilitzacions de l‟antiguitat diferents a la grega i 

romana resulta difícil trobar el concepte de “persona lliure”, i en conseqüència, resulta 

dificil distingir entre aquells que eren autèntics “esclaus”, i aquells que es trobaven en 

situacions de dependència distintes, tal com ha posat de manifest Finley (1983c). Com 

ha posat de manifest D. B. Davis, les concepcions actuals de l‟esclavitud es troben 

fortament influïdes per la idea de “llibertat” de les societats occidentals democràtiques, 

mentre que en la majoria de societats aquesta ha sigut concebuda de forma molt 

diferent: 

 

  Today, [...] we automatically contrast slavery with free wage labor or with various 

modern ideals of individual autonomy. Through most of history such antonymus would have 

appeared absurd or contradictory. In earliest Saxon law [...] the “autonomus” stranger who had 

no family or clan to protect him was automatically regarded as a slave. Similarly, in most of 

Africa, according to Miers and Kopytoff, “the antithesis of „slavery‟ is not freedom qua 

autonomy but rather „belonging.‟(Davis: 1984: 15-16) 

 

 L‟observaciñ de Davis ens demostra fins a quin punt les aproximacions 

modernes al problema de l‟esclavitud es troben influïdes per les nostres pròpies 

concepcions socials. Aquesta inexistència d‟un concepte de llibertat individual 

equivalent a l‟actual crea un important problema d‟identificaciñ de l‟esclavatge en la 

majoria de societats de la història, especialment, si realitzem una anàlisi purament 

terminològica. Un bon exemple d‟això el trobem en la diversitat de significats de la 

paraula hebrea per a referir-se als esclaus (ebed), com a destacat C. Alonso Fontela:  

 

  “La palabra ebed, además del primer sentido de un hombre que por pertenecer a otro 

carece de libertad, se emplea también para designar a los súbditos del rey, especialmente a sus 
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soldados, oficiales y ministros [...] Aunque los documentos hablen de esclavos, es evidente que 

no se trataría en este contexto de esclavitud, sino de un servicio generalmente bien remunerado. 

[...] Como mera hipótesis se podría sugerir que probablmetne se empleaba la figura jurídica del 

ebed a falta de otra que expresara mejor la relación del rey con sus soldados y funcionarios [...] 

Tal vínculo se establecería mediante una relación de dependencia similar a la de los hijos hacia 

el padre o la de los esclavos hacia su señor.” (1986: 11-12). 

 

 El problema d‟interpretaciñ de la paraula ebed amb què es troba Fontela presenta 

un interessant grau de similitud amb els problemes plantejats pel debat sobre la 

interpretaciñ de la terminologia grega destinada a l‟esclavatge.
44

 La institució de 

l‟esclavatge es trobava tan integrada dins l‟esquema conceptual i ideològic d‟aquestes 

societats, que no establien diferències entre els principis que regien el règim patriarcal, 

el control dels esclaus, i la relaciñ entre el governant de l‟estat i els seus súbdits. Aquest 

fet explica una de les principals dificultats a la qual s‟han d‟enfrontar els historiadors i 

els antropòlegs quan estudien la situaciñ de l‟esclavatge en societats diferents a la 

moderna occidental. Malauradament, els investigadors no sempre han estat atents a 

aquesta dificultat conceptual, tal com destacava ja l‟antropòleg H. J. Nieboer a principis 

del segle XX: 

 

  “to our science [...] is no wonder that different writers (sometimes even the same writer 

on different pages) hand sometimes the same term [...] applied to widely different phenomena. 

[...] If an ethnographer states that some savage tribe carries on slavery without defining in what 

this “slavery” consists, we have to ask. What may our informant have meant?” (1910: 3-4). 

 

 El que resulta evident, des del nostre punt de vista, és que no podrem estudiar 

amb precisiñ la situaciñ de l‟esclavatge en les societats diferents a les occidentals 

actuals fins que no comencem a utilitzar una sèrie de criteris diferents a l‟hora de 

conceptualitzar l‟esclavatge. En aquest sentit, una soluciñ interessant podria ser 

l‟adopciñ de la definiciñ “d‟esclavitud” aportada per Orlando Patterson (1982), que 

consisteix en entendre aquesta situació com una “mort social” (social death) per a la 

persona de l‟esclau, ja que aquest no disposa de cap mena de drets ni de representaciñ 

social en la societat en la que viu, la qual cosa el converteix en un ésser “inexistent” des 

                                                 
44

 Cfr. Finley (1983c, d, e [1960, 1964, 1965]), Lencman (1986 [1951]), Lotze (1959), Mactoux (1979, 

1980), Weiler (2003) Welskopf (1977). Més avall entrem en més detall sobre els trets fonamentals del 

debat sobre la terminologia grega de la dependència. 
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del punt de vista institucional.
45

 Això no significa que no mantingueren relacions socials 

amb altres grups humans, però aquestes relacions, assenyala Patterson, mai són 

reconegudes com a legítimes (1982: 5). 

 

És important destacar aquesta dimensió “social” en un sentit antropològic, de 

comunitat, perquè ens aporta un altre punt de vista des del qual contemplar el fenomen 

de l‟esclavatge en societats on resulta difìcil trobar un equivalent al nostre concepte de 

“llibertat” individual. Per altra banda, aquesta definició fa èmfasi en el caràcter 

estranger de l‟esclau, que constitueix un dels elements que ens permet identificar millor 

l‟esclavatge en l‟antiguitat, tal com posa de manifest la màxima d‟Aristòtil: “ηαὑηὸ 

θύζει βάπβαπον καὶ δοῦλον ὄν”
46

 (Pol. 1. 1. 5= 1252a),
47

 i les referències freqüents dels 

textos clàssics a l‟origen estranger dels esclaus.
48

 Aquesta característica, tot i que no 

resulta aplicable a la totalitat de la població esclava,
49

 resulta un criteri de distinció 

adequat per a distingir els autèntics esclaus d'altres tipus de població dependent a la qual 

es refereixen les fonts clàssiques amb la mateixa terminologia, com ara els hectemoroi 

d‟Atenes, els ilotes espartans, i els romans sotmesos al nexum.
50

  

 

En aquest punt, considerem que resulta de gran utilitat l'ús del concepte 

antropològic de comunitat aplicat a un grup humà que manté un sentit d'identitat en 

comú, que els permet distingir quines persones en formen part, i quines altres es troben 

excloses. Aixì, els grecs de l‟època arcaica solien considerar als grecs d‟altres polis com 

a membres de comunitats diferents, i que per tant, podien ser sotmesos a l‟esclavitud 

                                                 
45

 “Alienated from all “rights” or claims of birth, he ceased to belong in his own right to any legitimate 

order. All slaves experienced, at the very last, a secular excomunication.” (Patterson, 1982: 5). 
46

 “Per natura, l‟esclau i el bàrbar [l‟estranger] sñn la mateixa cosa.” [Trad. pròpia]. 
47

 El sistema de citació de les fonts clàssiques que seguim és el de The Oxford Classical Dictionary 

(Hammond-Scullard, 1970; Hornblower-Spawforth, 2003). En els casos en què existeix doble numeració, 

com el d'Aristòtil, hem reproduït els dos sistemes per facilitar la ubicació del fragment a qualsevol lector. 
48

 Vid. Lévy-Bruhl (1934). 
49

 Tot i que a la Roma imperial sembla que tingueren importància l‟exposició de xiquets, i la reproducció 

d‟esclaus, com a fonts d‟esclaus (Vid. Finley, 1998, capítol quart). No obstant, tant uns com altres, eren 

introduïts en la societat com a persones desproveïdes de cap tipus de reconeixement familiar, i per tant, 

com si foren « estrangeres », o millor dit, no-membres de la comunitat. Una altra excepció eren els servi 

poenae, que era considerada la “pena capital”, i segons la qual els condemnats no eren venuts com a 

esclaus a propietaris particulars, sinó que romanien com a servi publici, i eren obligats a realitzar treballs 

forçats de per vida, o bé enviats als ludi gladiatorii. Ambdós fets ens demostren que no podem identificar 

totalment aquest grup com a "esclaus" segons el sentit actual de la paraula, sinó que s'apropen més al de 

convictes obligats a realitzar treballs forçats, que segueixen existint en diversos països en l'actualitat 

(Buckland, 1908: 403-404; Melluso, 2000: 52). 
50

 Més avall, i al capítol 2.2.1., aportem més arguments a favor d‟aquesta postura. Alguns dels seus 

defensors més coneguts són M. I. Finley (1983d) i D. Lotze (1959).  



59 

 

individualitzada, tal com ens demostren els poemes homèrics, o a la servitud col·lectiva 

(cas dels penestes i els ilotes). Però a partir de l‟època clàssica les fonts ens informen 

d‟un canvi de mentalitat en aquest sentit, clarament representada en els textos de Platñ 

(Rep., 469b-c) i Aristòtil (Polit., 1252a). Posteriorment, el sentiment dels grecs de 

pertànyer a una mateixa comunitat identitària encara es reforçaria més amb l‟expansiñ 

d‟Alexandre Magne i la fundaciñ dels regnes hel·lenìstics. Una cosa similar succeiria en 

els territoris de l‟imperi romà a partir de l‟establiment del règim d‟August, que acabà 

amb les “caceres d‟homes” que fins aleshores s‟havien estat practicant en algunes 

provìncies. Posteriorment, l‟extensiñ del sentiment de “comunitat” a tots aquells que 

eren cristians a Europa durant l‟edat mitjana explica el fet que desaparegués la pràctica 

d‟esclavitzar l‟enemic, tot i que aquest principi no s‟aplicaria als cristians ortodoxos 

d‟origen eslau (Verlinden, 1955; 1977). 

 

El fet que alguns esclaus arribaren a controlar importants negocis, riqueses, o 

poder, constitueix una de les particularitats de la instituciñ de l‟esclavatge a gairebé 

totes les societats amb cert grau de desenvolupament, a excepciñ d‟alguns casos 

concrets, com el de l‟Amèrica moderna (Davis, 1984). Aquest és un aspecte que cal 

destacar, perquè com a conseqüència de la forta influència de l‟experiència “recent” de 

l‟esclavitud africana a l‟Amèrica, actualment tendim a mesurar les caracterìstiques de 

l‟esclavatge a partir d‟aquest exemple històric, la qual cosa provoca estranyesa en 

contemplar la bona condició econòmica que gaudiren alguns esclaus i lliberts en 

l‟antiguitat. Aquesta diferència serà utilitzada per alguns especialistes de l‟antiguitat per 

a afirmar que l‟esclavitud entre els antics grecs tingué un caràcter essencialment diferent 

al de l‟esclavitud moderna, i en conseqüència, a parlar de “l‟esclavitud antiga” com una 

tipologia històrica particular.
51

   

 

Nosaltres considerem, pel contrari, que els diferents estudis antropològics i 

històrics realitzats ens demostren que existeixen una sèrie de característiques comuns 

que ens permeten identificar l‟esclavatge a gairebé totes les societats del mñn, i al 

mateix temps, diferenciar-lo d‟altres formes de dependència menys extremes. A grans 

trets, podem dir que els quatre elements bàsics que caracteritzen “l‟esclavitud” a nivell 

universal són les següents: 

                                                 
51

 Vid. Zimmern (1909), Westermann (1952, 1943, 1945, 1955), Vogt (1975b, d) i Lauffer (1960). Vid. 

capítol 6.4. 
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1. La inexistència de cap tipus de reconeixement legal de la persona de 

“l‟esclau” a priori.
 52

 En aquest sentit, els esclaus no només es diferencien 

dels amplis drets jurídics proporcionats per la condició de “ciutadà”, tant a la 

Grècia i Roma clàssiques, com a l‟Europa contemporània, sinñ també, per no 

gaudir dels dos drets més bàsics, que es sempre es compleixen entre els 

membres de la pròpia comunitat: el dret a formar una família i a posseir un 

habitatge propi.
53

  

 

2. A pesar del que acabem d‟indicar, “l‟esclau” sí té una entitat jurídica, la 

de propietat.  

 

3. La dependència absoluta de la voluntat de l‟amo, com a conseqüència 

dels dos elements indicats més amunt.  

 

4. L‟origen estranger de l‟esclau. Les dues grans fonts de proveïment dels 

esclaus històricament han sigut la guerra i la compra, a través de les quals 

s‟adquirien persones procedents de comunitats diverses a la qual eren 

introduïts.
54

 

 

A partir d‟aquests dos principis bàsics podem observar que “l‟esclavitud” 

defineix un status, una condició jurídica, i que per tant, no fa referència a una 

determinada posició en l'economia (vid. Vidal-Naquet, 1988). 

  

                                                 
52

 Indiquem a priori perquè, com és ben conegut, la legislació romana experimenta un procés de 

promulgaciñ progressiva de lleis a favor dels esclaus. No obstant, l‟estudi del Corpus Iuris Civilis 

presenta certes dificultats, perquè apareixen unides lleis procedents de períodes històrics molt diferents 

(vid. Schiavone, 1989b), o fins i tot, formes jurìdiques que no s‟assimilen plenament al concepte actual 

d‟esclavitud, sinñ més aviat al de “servitud per deutes” o el colonat (vid. Giliberti, 1981; Ste. Croix, 1988; 

Whittaker, 1987). Resulta interessant destacar que durant els anys previs a l‟aboliciñ de l‟esclavatge, tant 

a les colònies britàniques com a les franceses, es promulgaren una sèrie de lleis encaminades a millorar 

les condicions de vida dels esclaus. Sembla, en canvi, que tant a la Roma tardorepublicana, com a 

l‟Amèrica del segle XVIII, s‟aplicà un règim jurìdic de gran duresa a la poblaciñ esclava. 
53

 Dos drets fonamentals que es fan presents en totes les formes de dependència diferents a l‟esclavitud, 

des dels ilotes espartans, fins als serfs de la gleva de l‟edat mitjana europea. Fem ús del terme “posseir” i 

no “tenir propietat” d‟un habitatge propi, ja que, a nivell jurìdic, la propietat de l‟habitatge podia ser del 

propietari de les terres que cultivaven. 
54

 La única excepció a aquest principi serien els esclaus procedents de l‟exposiciñ de recent nascuts a 

l‟antiga Roma, o als fills d‟altres esclaus, que no serien adquirits a partir de fonts estrangeres, però sì que 

adquirien la mateixa condiciñ d‟exclosos social i legalment de la societat en què vivien. 
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Un cop establerts aquests principis bàsics, podem atendre al que nosaltres 

considerem “particularitats històriques” de dos casos concrets de societats esclavistes: el 

de la Roma antiga, i el de l‟Amèrica colonial moderna. En el primer cas, trobem el que 

probablement ha sigut el sistema en què els esclaus han gaudit d‟un major nivell 

d‟integraciñ social en la pròpia comunitat, especialment a través de la institució de la 

manumissio, que convertia als esclaus pràcticament en ciutadans de ple dret (tot i que 

lligats als antics amos i amb certes limitacions d‟accés a les magistratures), i del fet que 

els fills dels lliberts ja foren considerats ciutadans lliures en tots els sentits.
55

 El nivell 

d‟integraciñ dels esclaus en la pròpia comunitat per part dels romans, constitueix una 

excepciñ històrica, que no obstant, no elimina els trets bàsics d‟identificació de 

l‟esclavitud que hem esmentat més amunt (vid. Finley, 1998 [1980]: 161-190).  

 

El cas “recent” de l‟Amèrica moderna, que constitueix el nostre referent 

principal de “l‟esclavatge”, posseeix també una sèrie de particularitats històriques que el 

converteixen en un dels sistemes esclavistes més durs que ha existit en tota la història de 

la humanitat (possiblement, el pitjor). Els esclaus africans establerts en Amèrica 

tingueren accés, molt rarament, a certes cotes de poder, i les possibilitats de manumissió 

tingueren un caràcter extremadament reduït. Per altra banda, el caràcter fortament racial 

que prengué l‟esclavitud americana des de mitjan segle XVII determinà un nivell 

d‟exclusiñ social insòlit en la majoria de casos històrics (Williams, 1994 [1944]).
56

 Així 

doncs, la visiñ que actualment tenim de l‟esclavitud es troba parcialment distorsionada 

pel cas “recent” de l‟Amèrica colonial. Però també, per la visiñ que ens ha transmès la 

literatura abolicionista, que va fer especial èmfasi en la inexistència de cap tipus de 

llaços afectius entre amos i esclaus, i en la utilització inhumana dels esclaus en els 

camps de treball (vid. Benezet, 1766; Wesley, 1813 [1774]; Cairnes, 1863).  

 

El cert és que els llaços afectius entre amos i esclaus s‟han establert en totes les 

societats de la història de les quals tenim fonts documentals, fins i tot en la de l‟Amèrica 

moderna. De la mateixa manera que en la majoria de societats amb esclaus, la literatura 

procedent dels estats sudistes nord-americans abans de la Guerra de Secessió ens 

                                                 
55

 En aquest sentit, es fa necessari indicar la certesa de molts dels aspectes indicats per Westermann 

(1942) i J. Vogt (1975d). No obstant, la constatació de que molts esclaus visqueren en unes condicions de 

vida raonables, no invalida, en cap cas, que molts altres esclaus experimentaren una vida miserable (vid. 

Finley, 1998 [1980]: 161-190; McKeown, 2007). 
56

 No obstant això, el racisme present als estats esclavistes arribaria a ser superat, a partir de cert moment, 

pel dels estats que no posseïen esclaus (Tocqueville, 1989a [1835]: 328-336). 
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demostra que els grans plantadors tenien una concepció paternalista dels seus esclaus 

molt similar a la que trobem entre els escriptors grecs i romans (vid. Fitzhugh, 1857). 

Acceptar aquest fet no hauria de resultar contradictori amb la crìtica d‟un sistema que 

resulta injust per natura, o a indicar que, a pesar de l‟existència d‟aquests llaços afectius, 

els esclaus es trobaven en una situació de submissió i de vulnerabilitat contràries al 

desenvolupament natural de la vida humana. El fet que l‟amo disposés en tot moment de 

la possibilitat d‟acabar amb la vida del seu esclau sense trobar-se sotmès a 

penalitzacions jurìdiques d‟importància, és un fet ben il·lustratiu del caràcter de la 

institució esclavista. 
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2. 2. 2. DOS TIPUS D’ESCLAVITUD, O NOMÉS UN? 

 

 

 El concepte d‟esclavitud que acabem de descriure constitueix la base de la 

interpretació “estricta” del terme que ha sigut defensada per diversos autors, com Lotze 

(1959), Finley (1983b,c,d), Ste. Croix (1988) i Weiler (2003). Però en bona part de la 

recerca sobre l‟esclavitud antiga desenvolupada durant l‟època contemporània ha tingut 

gran força una interpretaciñ diferent, que diferencia entre dos tipus d‟esclavitud 

diferent: “l‟esclavitud de tipus patriarcal”, i “l‟esclavitud-mercaderia” o chattel-slavery. 

Un exemple prou il·lustratiu de l‟ús d‟aquesta diferenciaciñ en la historiografia el 

trobem a l‟estudi de C. Alonso Fontela sobre l‟esclavatge en la Bìblia, tal i com podem 

observar al següent fragment: 

 

  “El término “esclavitud” se aplica a dos sistemas muy distintos. [...] El primer tipo de 

esclavitud, llamado “moderado” o “integrador”, consistía en preservar la vida de unos seres 

humanos sometidos por una situación desfavorable a cambio de su fuerza de trabajo. Este 

sistema permitía sobrevivir al esclavo y al amo obtener sus servicios. El esclavo pasaba a formar 

parte de la familia heril, y de este modo tanto el grupo como el individuo ganaban en seguridad. 

Características más destacables de este sistema serían la integración del esclavo en la familia y 

su escasa importancia dentro del conjunto de la economía. 

  En el segundo sistema, en cambio, los esclavos desempeñan un papel en una economía 

que les exige el máximo rendimiento y sólo les proporciona los medios mínimos de subsistencia. 

 Entre los griegos y, sobre todo, entre los romanos el esclavo era considerado como un hombre 

inferior, como una especie de animal, como una cosa. [...] No tenía ningún derecho, y no existía 

ningún deber con respecto a él. El amo podía usar de él según quisiese y llegar a quitarle la vida 

sin tener que responder de ese acto. [...] Para el esclavo no existía ni matrimonio ni familia ni 

parentesco” (1986: 20). 

 

La descripció que fa Fontela dels “dos tipus d‟esclavitud” constitueix una visió 

prou difosa entre els historiadors de l‟antiguitat. Aixì per exemple Yvon Garlan, a la 

seua obra Les esclaves en Grèce ancienne, estableix el següent principi:  

 

 “Dans la représentation confuse et fortement passionnelle que s‟en fait le sens commun 

domine cependant l‟idée que les esclaves sont par excellence des étrangers qu‟on acquiert et 

qu‟on cède comme s‟il s‟agissait de simples objets: idée héritée d‟une praticque récente (dans les 

colonies européennes) [...] nous adhérons spontanément fût-ce de façon approximative, a la 
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notion d‟«esclavage-merchandise» (chattel slavery) tel qu‟il existait notamment dans l‟Athènes 

classique.” (1982: 37).  

 

Així, Garlan situa aquest tipus “d‟esclavitud” en un període concret de la història 

de Grècia, l‟època clàssica, mentre que per als períodes micènic, i el que ell anomena 

“homèric” (és a dir, “l‟època obscura”, compresa entre els segles XII i VIII a. C.), 

destaca l‟existència d‟un altre tipus d‟esclavitud diferent, tal i com podem observar als 

següents fragments: 

 

  “L‟originalité de l‟esclavage mycénien par rapport a l‟esclavage-merchandisse de type 

classique est en tout cas qu‟il ne se situe pas, comme celui-ci, aux antipodes de la liberté” (1982: 

42) 

 “l‟esclave homérique, pas plus que l‟esclave mycénien, n‟apparaît comme l‟ancêtre 

direct de l‟esclavage marchandise de type classique.” (1982: 50). 

 

Els tipus “d‟esclavitud” que localitza Garlan en els períodes micènic i “homèric” 

s‟adeqüen d‟una forma prou exacta a l‟esclavitud de tipus “moderada” o “integradora” 

de Fontela, i que més sovint es coneix amb els noms de tipus “patriarcal” o “antic”. Per 

últim, ens interessa destacar l‟establiment del mateix tipus de distinciñ per part d‟un 

especialista de l‟època romana, Andra Carandini, el qual situa “l‟esclavitud-mercaderia” 

únicament a l‟època romana, i associada al model productiu de les vil·les descrites per 

Catñ, Varrñ i Columel·la, mentre que a Grècia hauria predominat un tipus d‟esclavitud 

“diferent”, que ell descriu així: 

 

  “A capo degli schiavi è inoltre il cittadino coltivatore-soldato e sua moglie, e i servi 

sono come domestici che lavorano in casa e sulla terra, appendici o prolungamenti della 

famiglia, più che non strumenti vincolati al fondo.” (Carandini, 1989a: 113). 

 

Així, tots tres autors defensen la mateixa idea, segons la qual, existeixen 

“diferents tipus d‟esclavitud”: una primera de tipus més moderat i fortament lligada a la 

família, i una segona caracteritzada per una major duresa del treball, la deshumanització 

de la persona de l‟esclau, i la falta de vinculaciñ a la família. Fins aquí el sistema 

sembla clar, però si entrem a analitzar-lo en detall, descobrim una sèrie de 

contradiccions importants.                                                                                                                                                                                                                        
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En primer lloc, tots tres autors coincideixen en situar l‟esclavitud de tipus 

“patriarcal” en els períodes més antics de la història, però si comparem les seues obres, 

descobrim una sèrie de solapaments històrics que cal destacar. Així, Fontela situa 

l‟esclavitud-mercaderia entre “los griegos y, sobre todo, entre los romanos”, mentre que 

Garlan distingeix entre diferents períodes a la història de Grècia, i indica que només a 

Atenes i altres poleis semblants de l‟època clàssica trobem aquest sistema, mentre que a 

la Grècia micènica i a “l‟època obscura” hauria predominat un “sistema diferent”. Per 

últim, Carandini encara restringeix més l‟observaciñ, i indica que només en cert període 

de la història de Roma hauria predominat l‟esclavitud-mercaderia, mentre que a Grècia 

hauria existit un “altre tipus” d'esclavitud, on els esclaus serien com “prolungamenti 

della famiglia”.  

 

El segon problema que trobem en aquesta classificació, és que no té en compte 

totes les vessants de la instituciñ de l‟esclavatge en cada una de les èpoques històriques. 

Aixì, quan els agrònoms romans parlen de l‟ús d‟esclaus a les seues vil·les, el terme que 

utilitzen amb més freqüència és el de “treballar els camps amb la pròpia familia”. Quan 

utilitzaven aquest terme, els agrònoms estaven pensant en els esclaus, però no només els 

concebien com a tals, sinó que realment els consideraven “membres de la seua família” 

o casa, d‟acord amb el sentit antic d‟aquests termes. Per altra banda, tenim constància 

que, fins i tot els perìodes més arcaics de la història de Grècia o d‟Israel, alguns esclaus 

havien d‟exercir treballs de gran duresa, fins al punt que alguns personatges dels 

poemes homèrics preferien la mort a ésser sotmesos a l‟esclavitud.  

 

A partir d‟aquests problemes sorgeix la necessitat de plantejar les següents 

qüestions: 

 

1. Realment podem parlar de “dos tipus d‟esclavitud”? 

2. Quines són les fonts sobre les quals es fonamenta aquesta teoria? 

3. Perquè alguns autors defensen aquesta interpretaciñ, mentre que altres s‟hi 

oposen? 

  

 La primera qüestió a la que podem donar una resposta clara és la darrera: la 

disputa entre uns i altres autors per cada una d‟aquestes interpretacions es deriva de la 

seua relació amb altres dos debats de major entitat: el de la importància del treball 
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esclau en l‟antiguitat, i el de la metodologia historiogràfica utilitzada. Entre els 

seguidors de la metodologia marxista ha predominat la tendència a defensar que la 

institució de l‟esclavatge presentaria caracterìstiques diferents en funciñ de l'estadi 

d'evolució socioeconòmica de la societat en què es trobés. Així doncs, en els estadis de 

la societat en els quals predomina una economia de subsistència, i existeix un baix 

nivell d'intercanvi, existirien pocs esclaus, i aquests treballarien al costat dels seus amos, 

per a “ajudar” en el treball de petites propietats agrícoles. El panorama descrit per 

Hesíode en Els treballs i els dies encaixaria perfectament amb aquest esquema 

productiu. Es tendeix a considerar que com a conseqüència de la proximitat dels esclaus 

dels seus amos, aquests serien considerats com a part de la família, i gaudirien d'una 

situació molt millor que en èpoques posteriors. Dins aquest esquema es tendeixen a 

ubicar les societats de tipus “tribal”, caracteritzades per la supremacia d'una elit militar, 

i per un escàs desenvolupament de les estructures ciutadanes.  

 

En el cas de Grècia, aquest tipus de societat es tendeix a situar a “l'època 

obscura”, i experimentaria una profunda transformació entre els segles VIII i VI a. C., 

que la portaria al següent “estadi d'evolució socioeconòmica”, que és l'època clàssica. El 

desenvolupament dels intercanvis i de les estructures productives crearien canvis socials 

importants, que finalment provocarien una crisi en el sistema polític que permetrien 

l'aparició dels exèrcits hoplítics, les estructures ciutadanes (la polis), i la figura del 

“ciutadà”. La zona que experimentaria un major grau d'evolució seria la polis d'Atenes, 

on apareixeria el sistema democràtic i la institució de l'esclavatge adquiriria el seu 

caràcter més extrem: l'esclavitud-mercaderia. La duresa extrema d'aquest sistema 

quedaria demostrada per la “teoria de l'esclavitud natural” d'Aristòtil,
57

 en la qual la 

figura de l'esclau (δοῦλορ) queda totalment anul·lada per aquella de l'amo (δεζπόηηρ). 

De fet, el text d'Aristòtil constitueix una de les dues bases fonamentals sobre les quals 

s'ha construït el concepte historiogràfic de “l'esclavitud de tipus clàssic”,
58

 que segons 

Garlan apareixeria en diverses poleis gregues, com Quios i Atenes, els segles VIII-VI a. 

C., de forma paral·lela a l'establiment de sistemes democràtics. 

 

                                                 
57

 Nom amb el qual es coneix la defensa de la bondat de la relaciñ entre amo (δεζπόηηρ)  i esclau 

(δοῦλορ)  que fa Aristòtil al llibre I de la Política, especialment a Pol. 1. 2. 4., 1252a. 
58

 L'altra font bàsica d'aquest concepte és el Corpus Iuris Civilis, i més concretament, diverses seccions 

del mateix. 
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Andrea Carandini, en canvi, va més enllà i circumscriu l'aparició de 

“l'esclavitud-mercaderia”, en la seua forma més genuïna, a la fase imperialista de la 

Roma clàssica. La tesi de Carandini constitueix una derivació particular de la teoria 

marxista desenvolupada per “l'escola Gramsci” d'Itàlia, que descriu la Itàlia dels segles 

II a. C. al II d. C. com el preludi del sistema capitalista modern (Carandini, 1988: 11). 

Aquí, Carandini i altres membres de l'escola Gramsci tracen un paral·lelisme de 

l'Amèrica colonial moderna dels segles XVI al XVIII, en la qual també es produiria un 

gran desenvolupament del treball esclau, i concretament, de l'esclavitud-mercaderia en 

la seua vessant més extrema, de forma vinculada a la producció massiva de determinats 

cultius orientats a l'exportació. Les recomanacions econòmiques de Cató, Varró i 

Columel·la ens demostrarien l'existència i la importància d'aquest sistema a la Roma 

clàssica.
59

 Així doncs, l'establiment de sistemes econòmics amb elevat nivell de 

desenvolupament dels intercanvis propiciaria l'aparició de formes extremes d'explotació 

d'altres persones, en condicions que podem qualificar “d'inhumanes”. En aquests 

sistemes, per tant, es trencaria el llaç de proximitat pel treball que hauria existit en els 

sistemes més primitius. 

 

En el model defensat per Carandini podem observar la identificació clara del que 

alguns autors tendeixen a considerar “esclavitud autèntica” o “esclavitud-mercaderia” 

amb el cas recent de l‟Amèrica moderna. Però en el mateix mñn romà existien altres 

esclaus, com aquells que vivien a les ciutats, o els que gaudien de posicions pròximes a 

personatges de poder (com la familia caesaris), que es trobaven en una situació 

econòmica i social molt diferent. De forma similar, tenim notícies de la utilització 

d'esclaus en l'agricultura per part d'alguns propietaris de l'Atenes clàssica, i al mateix 

temps, d'altres esclaus que tenien responsabilitats en empreses econòmiques d'alta 

volada.
60

 A partir d'aquestes dades, la deducció lògica sembla ser que, tant a l'Atenes 

com la Roma clàssiques, convisqueren “l'esclavitud de tipus patriarcal” i “l'esclavitud-

mercaderia”. Però si admetem això, invalidem la interpretació defensada pels autors 

citats més amunt, segons la qual el tipus d'esclavitud es troba vinculat a l'estadi de 

desenvolupament en què es troba la societat en qüestió. En aquest sentit, resulta també 

interessant destacar que tant els propietaris d'explotacions cotoneres del sud dels Estats 

                                                 
59

 Idea defensada a totes les obres de Carandini, però especialment a la publicació de Settefinestre, on 

existeixen estudis comparatius entre ambdós casos històrics (Carandini et. al., 1984). 
60

 Cfr. crítica del "vell oligarca" al poder econòmic d'alguns esclaus a l'Atenes democràtica (Ath. Pol. 1. 

10). Vid. Vlassopoulos (2009c: 357). 
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Units del segle XIX, tendiren a desenvolupar una actitud “paternalista” cap als seus 

esclaus, i que la paraula més utilitzada pels agrònoms romans per a referir-se a l'ús dels 

esclaus en l'agricultura és la de familia, i no servi (Kolendo, 1975). Per altra banda, en 

els poemes homèrics trobem algunes referències a la caiguda en l'esclavitud per una 

acció de guerra, com la pitjor desgràcia que li podia ocórrer a algú, comparable o inclús 

pitjor a la pròpia mort, la qual cosa ens fa dubtar de la “bondat” o el caràcter “més 

humà” de l'esclavatge durant l'època homèrica. 

 

 El nostre punt de vista és que, si per un costat és cert que l‟esclavatge degué 

presentar un caràcter molt diferent en societats de tipus tribal o quasi-feudal, front a 

altres de tipus estatal i mercantil, no ho és menys que fins i tot en aquests casos, degué 

existir una diferència entre els “esclaus” i la resta de la població autòctona. Tal i com 

hem indicat més amunt, el terme “d‟esclavitud” fa referència a una condició socio-

jurídica amb una sèrie de característiques concretes, que ens permeten identificar-la en 

totes les societats i èpoques històriques (a pesar de que la situació social i econòmica 

dels esclaus puga variar, en funció del context en què es situe en cada cas). Per altra 

banda, la comparaciñ etnològica i històrica ens demostra la coexistència de l‟esclavatge 

(fonamentalment a partir de població estrangera) i població autòctona sotmesa a 

diferents tipus de dependència als grups aristocràtics, en moltes societats de tipus tribal 

o “feudal”. La conclusió a la que volem arribar és que, la constatació de que existeixen 

condicions econòmiques i socials diferents no resulta suficient per acceptar la divisió 

simplista de la societat que ens transmeten algunes fonts entre “lliures” i “no lliures”,
61

 

perquè si analitzem en profunditat textos com els poemes homèrics, se‟ns posa de 

manifest que per un costat existeixen autèntics esclaus (sobre tot, esclaves, procedents 

de presoners de guerra), i per l‟altre, poblaciñ autòctona al servei de l‟aristocràcia. El 

que ocorre és que l‟aristocràcia no es trobà quasi mai amb la necessitat de buscar 

paraules diferents per tal de definir la condició jurídica de cada una de les persones que 

es trobaven al seu servei. 

 

 Per altra banda, acceptem plenament la idea de que el treball esclau adquirís una 

major importància, i unes condicions més extremes, a partir del desenvolupament de 
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 Cfr. Finley (1998: 192) sobre el caràcter equívoc d'aquesta divisió de la societat en determinats casos, 

com és el de la legislació de la Hispania visigòtica, que ignora la figura dels colons, que tal i com sabem, 

tindrien una gran importància en aquesta època.  
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certs models econòmics i productius. Però això no ens sembla motiu suficient per a 

diferenciar entre “dos tipus d'esclavitud”, i associar cada un d'ells a un període històric 

concret. A nosaltres ens sembla més aviat que la institució seria la mateixa, però que els 

esclaus es trobarien en situacions diferents en funció del nivell d'estratificació social de 

la societat on es trobaren, de l'activitat econòmica on foren emprats, i també, del 

caràcter del seu amo. Tenim notícies de la utilització d'esclaus a les mines de l'Antic 

Israel durant l'època salomònica i de que alguns personatges homèrics consideraven 

preferible la mort a l'esclavatge així que, des del nostre punt de vista, no existeix cap 

element que ens permeta justificar que durant aquestes fases històriques existís una 

consideració radicalment diferent dels esclaus, més humana, per part dels amos. El que 

sí existeixen a les fonts d'aquests períodes són referències a determinades situacions de 

dependència, que sovint han sigut traduïdes pel concepte modern “d'esclavitud”, però 

que des del punt de vista d'altres autors (que compartim), es corresponen a situacions 

diferents a l'esclavitud, i que actualment coneixem amb els noms de “servitud” i 

“servitud per deutes”, o bé pels termes originals, com hectemoroi, ilotes o nexum. En el 

cas de Fontela, que basa el seu estudi en les referències bíbliques a la situació dels ebed 

(que com ja hem vist, és un terme que presenta certes ambigüitats), podem observar que 

inclou sota la consideració “d‟esclaus”, les recomanacions que apareixen a Deuteronomi 

(15. 13) i Levític (25. 39-46). Però tal i com ha demostrat Finley (1983d), les referències 

bíbliques a aquests ebed, que es trobaven sotmesos a “l‟esclavitud” durant un període 

màxim de set anys, eren membres de la mateixa comunitat, i tenien certs drets sobre la 

seua família, presenten molts més punts en comú amb la “servitud per deutes”,
62

 que no 

pas amb el concepte “d‟esclavitud”. 

 

Una de les tesis que ens interessa defensar en aquesta recerca és que la distinció 

entre els “dos tipus d'esclavitud” procedeix d'una traducció parcialment errònia de la 

terminologia utilitzada per les fonts clàssiques per a referir-se a la dependència, que 

portaria una interpretació parcialment equivocada d'un discurs de contingut moral 

transmès per una sèrie d'autors clàssics. Un element que ens indica la veracitat de la 

nostra hipòtesi és l'expressió utilitzada per Carandini per a referir-se a aquest tipus 

d'esclavitud “diferent” que segons ell hauria predominat a Grècia: “i servi sono come 
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 Concepte historiogràfic utilitzat per a definir aquells membres de la comunitat obligats a prestar serveis 

obligatoris a un altre membre de la comunitat, per tal de saldar un deute contret amb aquest. Molts autors, 

com G.E.M. de Ste. Croix (1988), identifiquen aquest sistema amb els hectemoroi d'Atenes. 
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domestici che lavorano in casa”. El terme domestici (domèstics) sembla ser una 

traducció literal de la paraula grega οἰκέηηρ, que tal i com veurem al capítol següent (2. 

1. 1.), sol ser traduït pel terme “esclaus”, però també “serfs, servents, criats” o 

“domèstics”, el motiu és que no existeix cap paraula moderna que implique tots els 

sentits que implicava per a un grec el terme οἰκέηηρ.
63

 Així, el que autors clàssics com 

Teopomp, Posidoni i Ateneu definiren com diferents tipus de οἰκέηηρ, és a dir, de 

“servidors”, i que tal i com mostrem més avall, fa referència a dos tipus de dependència 

clarament diferent, ha sigut generalment traduït en època moderna pel terme “esclaus”, 

la qual cosa ha contribuït a la configuració de la noció historiogràfica dels “dos tipus 

d'esclavitud”. Per altra banda, el desenvolupament d'un discurs ètic que feia un fort 

èmfasi en el caràcter negatiu de la difusió de l'esclavitud-mercaderia a partir d'un 

determinat moment, i de forma vinculada a la difusió d'una sèrie de pràctiques 

econòmiques que eren també mal vistes, jugaria una forta influència en el 

desenvolupament de la noció historiogràfica moderna dels “dos tipus d'esclavitud”. 

 

 

                                                 
63

 El mateix succeeix amb el terme llatí familia, com a conseqüència d‟una diferència de concepcions 

entre el món antic i el modern, tal i com comentem més avall (cap. 2. 1. 3.). 
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2. 2. 3. LA VESSANT ECONÒMICA DE L’ESCLAVATGE  

 

Un cop defensada la dimensiñ jurìdica i sociològica de l‟esclavatge, ens 

interessa fer referència a l‟econòmica, que és la més rellevant per a l‟objecte de la nostra 

recerca. En aquest sentit, cal destacar que una de les definicions més tradicionals de 

l‟esclavatge és aquella que fa èmfasi en la  condiciñ de “propietat”, com ja hem indicat 

més amunt. Un bon exemple el trobem a la definició de la institució que trobem a la 

Encyclopaedia Britannica:  

 

“Slavery is the condition in which one human being was owned by another. A slave was 

considered by law as property, or chattel, and was deprived of most of the rights ordinarily held 

by free persons.”  (Encyclopædia Britannica Online. Academic Edition). 

 

Aquest és també el tipus de definició que, per exemple, utilitza G.E.M. de Ste. 

Croix, que al seu temps segueix la que establí la Convenció de Ginebra de 1926, que 

defineix esclavitud com “el status o condición de una persona sobre la que se ejercen 

todas o alguna de las facultades vinculadas al derecho de propiedad” (1988: 163). 

Aquesta, i la definició abans mencionada, són les dues més repetides en tots els 

diccionaris i manuals, i de fet, consten d‟una llarga tradiciñ que parteix del dret romà. 

L‟origen, tant d‟aquest tipus de definicions com de la de l‟Institut d‟Estudis Catalans 

citada més amunt,
64

 es troba en el dret romà, i concretament en la següent sentència del 

Digest: “servitus est [...] constitutio iuris gentium qua quis dominio alieno [...] 

subicitur” (Dig., 1. 5. 4. 1). El primer significat que es desprèn d‟aquesta sentència és 

que l‟esclau és aquell que es troba sota el poder d‟una altra persona. Però com W. W. 

Buckland (1908) assenyala, aquest no és el seu únic significat, sinó que la paraula 

dominium implica també el caràcter de propietat (1908: 3), ja que un esclau podia no 

trobar-se sota el domini d‟un amo en alguns moments de la seua vida (cas del servus 

fugitivus) o per altres circumstàncies, i no per això perdia la seua condiciñ d‟esclau 

(Buckland, 1908: 2). Per aquest motiu, Buckland estableix una definició que fa especial 

èmfasi en el caràcter de “cosa” (res) de l‟esclau, tal i com podem observar a 

continuació: 
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 A l‟apartat b del mateix capìtol. 
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“a  slave was a Res, and, for the classical lawyers, the only human Res. [...] The 

statement that slaves as such are subject to dominium does not imply that every slave is always 

owned. Chattels are the subject of ownership” (1908: 3).  

 

Chattels, és a dir, els “béns”, sñn l‟objecte de la propietat, la qual cosa reforça el 

caràcter “d‟objecte” de l‟esclau. A partir d‟aquesta concepciñ és d‟on es deriva el 

concepte utilitzat en les ciències socials de chattel-slavery, que es sol traduir per 

l‟expressiñ “esclavitud-mercaderia” en les llengües llatines (cast. esclavitud mercancía, 

fran., esclavage-merchandise). A propòsit d‟aquesta concepciñ, que és la recollida per 

la Convenció de Ginebra, Ste. Croix diu: 

 

 “Acepto esta definición de la „esclavitud-mercancía‟ (como frecuentemente se llama) 

para el mundo antiguo y también para el moderno, de tanta mejor gana por cuanto lo que destaca 

no es ya el hecho de que el esclavo sea propiedad legal de otro, sino que „se ejercen sobre él las 

facultades inherentes al derecho de propiedad‟, pues los elementos fundamentales de la 

condición de esclavo son que su trabajo y todas sus demás actividades se encuentren totalmente 

controladas por su amo, y que prácticamente no tenga derecho alguno, en todo caso, ningún 

derecho legal que reclamar.” (1988: 163). 

 

Aixì, l‟historiador marxista G.E.M. de Ste. Croix pren com a vàlid per a la seua 

obra el concepte “d‟esclavitud-mercaderia”, la qual cosa el porta a establir una distinció 

entre “l‟esclavatge” i altres formes de treball dependent o de vinculació personal, que 

Ste. Croix considera que es poden agrupar sota el concepte de “servitud”. Un terme, per 

al qual Ste. Croix també segueix la definició establerta per la Convenció de Ginebra de 

1956, segons la qual:  

  

 “la ocupación de una tierra de modo que el que la ocupa se halla constreñido por ley, la 

costumbre o por acuerdo a vivir y trabajar en unas tierras que pertenecen a otro y a rendir 

determinados servicios a ese otro, con recompensa o sin ella, sin gozar de la libertad de cambiar 

su status.” (1988: 163) 

 

A partir d‟aquesta definiciñ Ste. Croix decideix aplicar el concepte “servitud” 

amb un caràcter universal, i no només aplicable a l‟edat mitjana, que és d‟on prové el 

terme. La decisió presa per Ste. Croix ens sembla adequada, en el sentit que, si utilitzem 

conceptes com “esclavitud” i “servitud” que tenen un significat concret per a la 

historiografia contemporània, aquests hauran de ser utilitzats amb el mateix sentit a 
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l‟antiguitat. Això implica utilitzar aquestes paraules amb plena consciència de la seua 

modernitat, com a conceptes analítics per a una recerca de tipus científic, i que per tant, 

hauran de ser utilitzats d‟acord amb el sentit modern dels mateixos, i dels criteris de 

definiciñ que establim a l‟inici de la nostra recerca. En cas contrari, de que es preferisca 

mantenir el sentit original de termes com δοῦλορ o servi, la decisió més adequada, des 

del nostre punt de vista, serà la de mantenir també l‟ús d‟aquests termes, i no només del 

seu sentit. 

 

La traducciñ indiscriminada d‟aquest tipus de termes pel concepte modern 

d‟esclau ha creat una important confusiñ pel que fa a la interpretaciñ del paper de 

l‟esclavatge en el mñn antic. Però per altra banda, altres autors han optat per traduir 

aquests termes per “serfs” o expressions com “els servents”, “els criats” o el “servei de 

la casa”, la qual cosa també ha portat ha ignorar la presència de l‟esclavatge en les fonts 

antigues. I finalment, cal tenir en compte la pràctica freqüent en tota l‟època antiga (des 

de les primeres civilitzacions de Mesopotàmia i Egipte, fins a la Roma tardoimperial), 

de referir-se als esclaus amb el nom específic de la seua professió, sense indicar de 

forma expressa la seua condició jurídica, la qual cosa ha fet que en nombroses ocasions 

fos ignorada la possible condiciñ servil d‟aquests treballadors.
65

 La solució més 

correcta, des del nostre punt de vista, per a aquells que es troben interessats en conèixer 

la situació social dels treballadors de les societats antigues, serà la d‟analitzar amb detall 

els contextos en què apareix cada una de les referències antigues que es puguen 

assimilar a l‟esclavatge, i determinar, a partir d‟aquì, quines podem associar clarament 

al concepte modern d‟esclavitud, quines altres caldrà associar a altres formes de 

dependència distintes, i finalment, quines caldrà mantenir en l‟àmbit del dubte, per falta 

de dades.
66

 

 

Ara bé, la utilització de la terminologia moderna com a conceptes analítics 

precisarà de certs aclariments previs en el treball de recerca, la qual cosa resulta 

especialment important en el concepte de “servitud”, que per a bona part de la 

historiografia contemporània es tracta d‟un terme fortament associat a una pràctica 
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 Finley (1983c), Lencman (1966), Mendelsohn (1949). 
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 Tot i que és una pràctica que ja segueixen alguns autors des de fa temps, i que trobem expressada de 

forma particularment clara en els estudis terminològics realitzats per A. Gonzales, M. Garrido-Hory i D. 

Plácido (entre altres) a la Série des index thématiques des références à l'esclavage et à la dépendance 

(1992-2003), en els quals es sol presentar una columna d‟incertains, entre els grups estudiats. 
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concreta, situada a l‟edat mitjana, i que per tant, no resulta adequat aplicar a altres 

èpoques.
67

 Però si ens fixem en l‟etimologia i l‟evoluciñ del concepte de “servitud”, 

se‟ns posa de manifest que la seua utilitzaciñ com a “concepte universal”, i com a criteri 

d‟anàlisi de l‟antiguitat, no resulta pas tan inadequada. En primer lloc, perquè el mateix 

origen del concepte “servitud” es troba en el terme llatí servitus, que com a 

conseqüència dels canvis socio-econòmics experimentats durant l‟edat mitjana i 

moderna, i de la difusió del terme “esclavitud”, acabà alterant el seu significat.  

 

En primer lloc, cal tenir en compte que la “servitud” no fou una institució, ni 

amb un caràcter plenament coherent, ni identificable únicament a l‟edat mitjana. La 

institució perdurà fins a finals del segle XVIII a Gran Bretanya, els Estats Units i 

França, i fins a ben entrat el XIX en bona part d‟Europa, sota unes caracterìstiques que, 

tot i procedir de l‟edat mitjana, experimentaren una sèrie de canvis significatius durant 

tota l‟edat moderna. Aixì doncs, la servitud practicada a l‟Europa medieval i moderna 

no presentà sempre les mateixes característiques, sinó que experimentà profundes 

transformacions des de la seua apariciñ (a finals de l‟època romana segons alguns 

autors, i a principis del segle XI, segons l‟opinió contrària), fins a la seua abolició 

definitiva. Per altra banda, durant tota l‟edat mitjana tenim constància de la presència 

d‟esclaus, i en molts moments, resulta difìcil diferenciar entre aquells que eren esclaus, i 

aquells que podem qualificar sota el nom de “serfs”. De fet, durant el període segons el 

qual molts autors es configurà la servitud i el “sistema feudal” en la seua màxima 

expressió, que fou entre els segles XI i XIII, el procés és descrit com una “ofensiva” del 

poder de la noblesa sobre la població autòctona,
68

 que quedà sotmesa a una sèrie 

d‟obligacions, que de trobar-se en l‟antiguitat serien probablement qualificades 

“d‟esclavitud” per molts especialistes. Entre aquestes podem enumerar algunes 

especialment significatives, com el dret sobre la vida dels serfs, dret de tortura i 

mutilaciñ, drets sexuals sobre els mateixos, o inexistència d‟un òrgan extern (l‟estat), 

que garantís la protecció dels serfs sobre aquests “abusos” (que és com qualificaren 
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 Whittaker (1987) realitza una dura crìtica a l‟ús del concepte de “servitud” per a la Roma tardoimperial. 

Finley (1983c, d) és de la mateixa opinió, i defensa la utilitzaciñ del concepte “esclau” per a l‟antiguitat, 

però al mateix temps, ha sigut un dels principals crìtics de l‟associaciñ de certs grups com els ilotes sota 

el concepte “d‟esclavitud-mercaderia”, o de la definiciñ del sistema servil espartà com a “esclavista”. 

Vidal-Naquet (1973) segueix una línia molt semblant a la de Finley.  
68

 Bonnassie (2001).  
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aquests “drets feudals”, algunes de les reaccions que sorgiren aleshores, i durant 

èpoques posteriors).
69

 

 

A partir dels segles XIII i XIV la situació dels “serfs” començà a experimentar 

una millora significativa amb l‟expansiñ del poder d‟una sèrie de monarquies europees, 

com la francesa, i les dels territoris de la Península Ibèrica, com la castellana i la 

catalano-aragonesa. A partir d‟aquì s‟inicia un procés de “millora” de la condició 

d‟aquests serfs, però també de profundes transformacions econòmiques, que van des de 

l‟inici de les migracions del camp a la ciutat i la formació del primer proletariat urbà 

(especialment en determinats territoris, com Anglaterra o els Països Baixos), fins a la 

difusió de la moneda, que es difondria com a forma de pagar les obligacions tributàries 

amb la noblesa. No obstant això, a finals del segle XVIII, encara seguia vigent a Europa 

una societat dividida en castes, la qual cosa incloïa diferències en la forma d‟aplicar la 

llei en funciñ de la possessiñ o no de l‟estatut de noblesa, i que seria qualificada pels 

revolucionaris francesos amb el nom de Ancien Régime. Així doncs, la “servitud” no és 

una institució únicament medieval, sinó que es mantingué vigent fins al triomf de les 

revolucions liberals, si bé aquesta experimentà canvis profunds en les formes i manera 

de funcionar. Per altra banda, la institució mantingué fins a la seua desaparició, una 

sèrie de trets que presenten importants coincidències amb la legislació civil romana 

sobre els servi. És importat destacar, arribats a aquest punt, la existència d‟importants 

punts de confluència entre ambdues institucions, que a més pareixen tendir a aproximar-

se en societats caracteritzades per un fort poder de les estructures aristocràtiques i 

patriarcals. Una de les coincidències que més criden l‟atenciñ per a l‟estudiós de 

l‟antiguitat, ja que es tendeix a associar únicament a l‟esclavatge, és que els senyors, 

com els amos d‟esclaus, podien vendre els seus serfs a altres senyors (Engerman, 1996: 

19). Ara bé, aquesta venta es produïa amb la terra que cultivaven inclosa, la qual cosa 

impedeix el desarrelament que trobem en la figura de l‟esclau, que experimenta aquest 

tipus de ventes en la seua persona, i sense cap tipus de vinculació a una terra o una 

família concreta.
70

 El cas resulta interessant, perquè ens permetria interpretar millor 

determinades referències clàssiques que generalment s‟han situat “entre l‟esclavitud i la 
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 Ibidem. 
70

 La legislació tardoimperial que estableix la prohibició de vendre els servi fora de les seues terres 

planteja, des del nostre punt de vista, dubtes seriosos de que puguem continuar parlant “d‟esclaus” en el 

sentit modern del terme. Però es tracta d‟un terme molt controvertit, per al qual no podem dedicar m 
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llibertat”, però que la major part dels especialistes han preferit no utilitzar el terme 

“servitud”.
71

  

 

Però a pesar de l‟existència d‟una sèrie de zones de confluència important entre 

les institucions de l‟esclavatge i la servitud, existeixen també fortes diferències, que 

resulten d‟especial rellevància en l‟àmbit econòmic. En aquest sentit, resulta interessant 

recapitular els principals elements definitoris de la instituciñ de l‟esclavatge, que hem 

comentat més amunt, i que Finley resumeix de la següent manera: 

 

“Los tres elementos de la esclavitud –el estatuto de propiedad del esclavo, lo absoluto 

del gobierno sobre éste y su desarraigo- favorecían a priori y poderosamente al propietario en 

relación con otras formas de trabajo involuntario y mucho mayor libertad para determinar el 

trabajo forzoso.” (1982: 97) 

 

En altres paraules, les caracterìstiques pròpies de l‟estatut d‟esclau, fan d‟ell un 

tipus de mà d‟obra particular, la qual cosa té una sèrie de repercussions econòmiques 

per al propietari, i com a conseqüència, sobre l‟organitzaciñ econòmica del conjunt de la 

societat en què aquest es troba. No obstant, la repercussió del treball esclau sobre el 

conjunt de l‟economia dependrà de la seua importància numèrica i estratègica, que serà 

la que ens permetrà parlar d‟una economia vertaderament esclavista, o no. La 

rellevància d‟aquest tipus de qüestions per a la interpretaciñ socioeconòmica d‟altres 

perìodes històrics ens mostra la necessitat d‟establir una sèrie de precisions sobre els 

elements que caracteritzen la producció de tipus esclavista, front a altres formes de 

treball dependent. A grans trets, podem agrupar les característiques principals del treball 

esclau en els següents principis: 

 

1. La flexibilitat absoluta que permet la mà d‟obra esclava, de tal manera que 

pot ser moguda d‟ubicaciñ geogràfica o d‟activitat econòmica segons la 

voluntat de l‟amo.
72

 Però sobre tot, el fet de què pot ser utilitzada en les 
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 Concretament, considerem que l‟observaciñ d‟Engerman (1996: 19), resulta útil per a comprendre 

millor la referència de Posidoni al tipus de dependència al qual es trobaven sotmesos els marandinians, 

segons la qual aquests no podien ésser venuts fora del territori d‟Heraclea (Athen., VI, 263d). 
72

 L‟únic lìmit a aquesta “mobilitat” de la mà d‟obra esclava és l‟inconvenient de què els esclaus han de 

ser entrenats abans en el treball que hauran de dur a terme, de manera que no solia resultar interessant 

canviar-los d‟activitat econòmica un cop n‟havien après una (Buckland, 1908: 9). Però el que sí resulta 

significatiu és que un cop comprats, l‟amo era el que decidia on treballarien (la qual cosa es pot 
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condicions de treball (duresa, horaris, salubritat, etc.) i de proveïment 

(alimentació, allotjament,...), que respongueren únicament a l‟interès de 

l‟amo i els lìmits suportables pel cos humà, ja que l‟amo tenia poder sobre la 

vida i mort de l‟esclau.
73

 Aquesta flexibilitat i disponibilitat absolutes de la 

mà d‟obra esclava per a qualsevol tipus de treball suposa un avantatge 

econòmic important, i explica la seua freqüent utilització en determinats 

sectors econòmics de tipus emergent, o caracteritzats per la seua duresa.
74

 

 

2. La contrapartida a la caracterìstica anterior és que els amos també s‟han 

d‟encarregar del proveïment dels esclaus per a garantir la seua subsistència, 

tant a nivell d‟alimentaciñ, com d‟allotjament (ambdñs clarament 

representats en els textos dels agrònoms llatins). Això podia suposar un 

inconvenient a l‟amo, ja que havia de fer una inversiñ prèvia important. No 

obstant, aquest sempre tenia l‟avantatge de poder procedir a la venta de 

l‟esclau o a deixar-lo morir, en cas de trobar-se incapacitat per a mantenir-lo, 

tal i com recomana Cató.
75

   

 

3. Per últim, una característica que es deriva de les dues anteriors: l‟amo 

controla tot el procés productiu, la qual cosa li confereix un paper 

protagonista en l‟activitat econòmica.
76

 Això és així, tant en societats amb un 

elevat nivell de desenvolupament productiu i mercantil, com en altres 

caracteritzades per una estructura fonamentalment tribal. Diversos autors han 

destacat la escassa importància de l‟esclavatge a nivell productiu en la 

                                                                                                                                               
comprovar clarament als tractats dels agrònoms llatins). Això suposa una diferència important respecte a 

la “servitud”. 
73

 A pesar de l‟existència de certes limitacions sobre el poder dels amos sobre la vida dels esclaus en 

algunes societats, com en la Roma d‟època tardoimperial, cal recordar que aquestes es solen limitar a la 

capacitat de l‟amo de decidir la mort de l‟esclau com a “càstig” per algun motiu. Però no existeix cap 

tipus de limitació, en canvi, al fet que la duresa del treball o la salubritat del lloc de treball pogueren 

provocar la mort de l‟esclau.  
74

 Això sembla explicar el seu predomini a les mines de plata d‟Atenes o de la Hispania romana, de la 

mateixa manera que ho serien a les mines del Mèxic hispà. 
75

 “ferramenta vetera, servum seneem, servum morbosum, et siquid aliut supersit, vendat. Patrem familias 

vendacem, non emacem esse oportet” (Cato, De Agric., 2, 7 [1927: 12]). 
76

 A partir d‟aquì es pot inferir la important participaciñ en tota l‟activitat productiva que s‟observa en els 

tractats dels agrònoms llatins, on les referències a la utilització de la pròpia familia en el cultiu de 

determinats territoris sembla una prova prou evident de que ens trobem davant l‟ús d‟autèntics esclaus. La 

mateixa idea sembla desprendre‟s dels tractats econòmics de Xenofont i Aristòtil (la Política i el 

pseudoaristotèlic Econòmic), tot i que el seu caràcter moral ens permet obtenir una visió menys clara del 

tipus de treballadors utilitzats (Cfr. Meiksins-Wood, 1998, sobre els problemes d‟identificaciñ de les 

referències d‟aquests autors als treballadors agrìcoles com a esclaus). 
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societat representada pels textos homèrics, on pareix que el grup servil 

principal estaria constituït per les esclaves (δμῳαί) que formaven el servei 

dels palaus de l‟aristocràcia (Westermann, 1955). Però fins i tot en aquest 

cas, els aristòcrates homèrics s‟haurien d‟encarregar del manteniment 

d‟aquestes esclaves, independentment de l‟aportaciñ productiva d‟aquestes.  

 

En contrapartida a aquesta sèrie de característiques fonamentals del treball 

esclau, les formes de treball dependent diferents a l‟esclavitud, que autors com Ste. 

Croix cataloguen sota el terme comú de “servitud”,
77

 presenten una sèrie de  propietats 

clarament diferenciables, que podem agrupar en tres qüestions fonamentals: 

 

1. Es tracta de grups humans que es trobaven generalment lligats a un tipus de 

treball (quasi sempre l‟agrìcola) o a un territori, de manera que la flexibilitat 

econòmica és molt menor que en el cas de l‟esclau, i l‟interès dels 

dominadors sol concentrar-se en el cobrament d‟uns tributs  (en moneda o en 

espècie) i/o a l‟aportaciñ d‟algun tipus de treball obligatori de forma 

temporal. Però això no significa que aquests tributs no pogueren arribar a 

convertir-se en una obligació asfixiant per a aquests grups dependents, de 

manera que pogueren arribar a fer perillar l‟existència dels recursos 

suficients per a garantir la pròpia supervivència (cosa que en ocasions 

provocava un augment de la dependència del serf envers el seu senyor, 

apropant-se així a la condició de vertadera esclavitud). 

 

2. En estreta relació amb el que acabem de destacar, i en contra del que ens 

trobem en el cas dels esclaus, la manutenció dels “serfs” sol recaure 

totalment en ells mateixos. Això significa que el propietari o propietaris 

nominals de les terres que cultiven aquests grups dependents no es solen 

preocupar per cap qüestió relativa al seu habitatge o alimentació, tot i que en 

ocasions sì que s‟encarregaven del proveïment de certes eines necessàries per 

al treball (com animals i eines per a treballar la terra, o bé la instal·lació de 

molins fariners).  
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 Entre els primers especialistes de l‟antiguitat en prendre aquesta opciñ es troben E. Meyer (1983c 

[1898]) i M. I. Rostovtzeff (1995 [1926]). Un dels millors estudis sobre les possibilitats i limitacions 

d‟utilitzar el concepte de “servitud” per a les classes dependents no esclaves de la Grècia arcaica i clàssica 

és el de Lotze (1959), i des d‟un punt de vista més global Finley (1983c). 
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3. A partir de les dues caracterìstiques anteriors se‟n deriva la tercera. En 

oposiciñ al que ocorre en el cas de l‟esclavitud, la classe dominant no 

controla tot el procés productiu sinó que, pel contrari, es limita a actuar 

només en dos factors: l‟exercici de la propietat d‟una part dels mitjans de 

producció a títol nominal (que sol ser la terra, però en ocasions es tracta 

també de la “persona” dels qui habiten aquesta terra), i el cobrament d‟una 

part dels “excedents” de la producció, tant en forma de tributs com en forma 

de treball temporal. En altres paraules, el paper que juguen els propietaris o 

classes dominants en el procés productiu es podria qualificar de “passiu”, i 

només rarament decideixen intervenir d‟una forma més activa (a partir de la 

construcciñ d‟un enginy, com per exemple un molì o un vaixell).  

 

 A partir dels elements que hem destacat aquí considerem que resulten evidents 

quines sñn les implicacions econòmiques de l‟esclavitud a diferència d‟altres formes de 

treball dependent, i que per tant, existeixen raons objectives de pes per a establir una 

diferenciació clara entre unes i altres formes de treball dependent. Per aquest motiu, la 

discussió de la menor o major presència del treball esclau en les societats antigues 

resulta pertinent, ja que implica l‟existència o no d‟un determinat sistema econòmic o 

productiu.
78

 Però al mateix temps, mantenim la precaució d‟assenyalar l‟existència de 

grans diferències entre els diferents tipus de treball dependent no-esclau, com el de la 

servitud (o esclavitud) per deutes, la “servitud”, i el cas dels ilotes espartans. Per aquest 

motiu, l‟expressiñ que emprem per a agrupar tots aquests grups és la de “treball 

dependent diferent a l‟esclavitud”, ja que no ens trobem en posició de discutir sobre 

l‟adequaciñ o no de l‟ús de la paraula “servitud” (tot i que com ja hem assenyalat, 

aquesta inclou una varietat de condicions molt més àmplia del que molts historiadors de 

l‟antiguitat tendeixen a considerar).  

 

 Però finalment, caldria preguntar-nos, perquè és tan important la definició de 

determinats grups socials com a “esclaus” o “serfs”? Perquè han tingut tanta 

importància els debats sobre la terminologia en la historiografia de l‟antiguitat durant el 
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 No obstant, i com tindrem ocasiñ d‟observar en els capìtols vinents, la discussiñ del paper de 

l‟esclavatge en l‟economia i les societats de l‟antiguitat clàssica no ha estat sempre vinculada a un interès 

merament econòmic, sinñ que sovint s‟ha trobat mediatitzada per preocupacions d‟altre tipus, més 

relacionades amb qüestions de tipus moral, ideològic i polític. 
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segle XX? La resposta a aquestes qüestions la trobem en la seua relació amb un debat 

major, que és el de si és possible definir la Grècia i Roma antigues com a societats o 

economies “esclavistes”, o pel contrari, aquesta definició resulta incorrecta. 
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2. 3. L’ESCLAVATGE EN LA TERMINOLOGIA GREGA I 

ROMANA 

 

 

2. 3. 1. EL PROBLEMA DE LA TERMINOLOGIA DE LA DEPENDÈNCIA  

 

 

 El primer element que hem de tenir en compte quan ens dirigim a les paraules 

que utilitzaren grecs i romans per a referir-se al que actualment entenem per esclavitud, 

és que ells no concebien aquesta institució de la mateixa manera que nosaltres. Per a 

ells, l‟esclavatge no representava una condiciñ particular, sinñ una realitat amb la qual 

convivien de forma quotidiana i concebien com un dels components naturals de la 

societat. Per això, resulta prou difícil trobar a la literatura clàssica reflexions sobre 

l‟esclavatge com a problema, i quan aquestes apareixen, les trobem sempre incloses 

amb reflexions més àmplies referides a temes de tipus polític, històric i moral, tal i com 

tractem més avall.
79

 En el cas de la terminologia succeeix una cosa similar, ja que les 

mateixes paraules que feien servir els antics per a referir-se als esclaus, les trobem 

aplicades, en molts textos, a grups socials o situacions que no es corresponen amb la 

definició actual d‟esclavitud.
80

  

 

 El plantejament d'aquest problema ha sigut el motiu d'un gran nombre d‟estudis 

al llarg del segle XX, en bona mesura, com a conseqüència de l'aparició del treball de 

Lotze (1959).
81

 Un dels principals motius d'aquesta activitat investigadora fou el 

caràcter polèmic que aleshores tenien aquest tipus d'estudis, ja que podien ajudar a 

determinar la major o menor importància del treball esclau en l'antiguitat. 

Paradoxalment, els estudis terminològics d'aquestes escoles historiogràfiques 

antagòniques començaren a arribar a una sèrie de conclusions comuns sobre el significat 

que realment havien tingut aquests termes en l'antiguitat. Aquestes conclusions 

conduïen en la direcció que la traducció sistemàtica d'aquests termes pel concepte 
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 En els capítols inclosos a l'apartat 3. 1., on estudiem les tradicions discursives dins de les quals 

s'estructuraren bona part de les reflexions sobre l'esclavatge en l'antiguitat.  
80

 Tal i com han posat de manifest: Biezunska-Malowist (1974, 1977), Finley (1983c, d, e [1960, 1964, 

1965]), Gschnitzer (1964, 1976), Lotze (1959), Mactoux (1979, 1980), Weiler (2003), Welskopf (1977), 

Westermann (1945). 
81

 Vidal-Naquet (1973: 40, Nota 6). 
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contemporani “d'esclavitud” portava a una interpretació parcialment errònia del sentit 

que pretenien transmetre les fonts clàssiques. Per aquest motiu, algunes escoles 

historiogràfiques de llarga trajectòria en l'estudi de l'esclavitud antiga, optaren per la 

utilització d'altres conceptes moderns menys específics, com el de unfrei (no-lliure), per 

part dels autors vinculats a l'escola de Mainz, i el de dépendence (dependència), pels 

autors vinculats a “l'escola de Besançon”. L'ús d'aquest tipus de terminologia ha ajudat a 

fer una lectura més acurada de la informació transmesa per les fonts clàssiques, però al 

mateix temps, deixa sense resoldre el problema de la importància del treball esclau en 

l'antiguitat. Per altra banda, en altres sectors, com entre els historiadors del món 

anglosaxó, s'ha mantingut la traducció generalitzada de la terminologia antiga de la 

dependència pel terme “esclau” (slave). En aquest treball hem tornat sobre aquestes 

diferents tradicions interpretatives per posar de manifest com aquestes han tingut en 

compte només algunes de les conclusions a les que han arribat els estudis terminològics. 

Aquí portem fins a les seues últimes conseqüències les suggerents reflexions de M. I. 

Finley (1983b, c) i E. Meiksins Wood (1998) sobre la concepció del treball esclau i el 

treball lliure, especialment en la Grècia clàssica (tot i que les seues conclusions també 

afecten a Roma), i les hem comparat amb els resultats dels estudis de la terminologia.
82
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 Entre els quals destaquen sobre tot, per al nostre propòsit, els de: Gschnitzer (1964, 1976), Lencman 

(1966, 1986), Mactoux (1980) i Plácido (1989, 1997). 
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2. 3. 2. LA CONCEPCIÓ ANTIGA DE L’ESCLAVATGE 

 

 

 A partir de les observacions que hem fet al capítol anterior sobre el concepte 

modern “d‟esclavitud”, podem establir una sèrie d‟afirmacions generals que cal que 

tinguem en compte abans d‟endinsar-nos en la concepció que tingueren els antics 

d‟aquesta condiciñ socio-jurídica:  

 

1. “Esclavitud” (slavery, esclavage, Sklaverei...) és una paraula que 

utilitzem en la majoria de les llengües del món occidental a partir d‟un moment 

concret en l‟espai i el temps: l‟Europa tardomedieval. 

 

2. Les transformacions socials i econòmiques que experimentà Europa 

durant l'edat moderna conduïren a un progressiu debilitament de les formes de 

dependència vinculades al sistema feudal, i a una pràctica desaparició de 

l'esclavatge al continent, units a un augment del treball assalariat i la població 

urbana. Durant el mateix període, la importació d'esclaus als territoris americans 

no parà d'augmentar, fins a crear una forta divisió de la societat entre lliures 

d'origen occidental amb esclaus africans. Tot això originà un augment progressiu 

de la percepció de “l‟esclavatge”, com una institució cada cop més estranya, 

com una característica “particular” de l'Amèrica.
83

 

 

3. No obstant això, el moment decisiu arribà quan, a conseqüència de les 

revolucions liberals es suprimí definitivament la servitud a Europa, i s'establí el 

concepte de ciutadà o “individu lliure” com a element comú de tota la població 

adulta dels països europeus (i a una part de la població americana). De forma 

simultània, el moviment abolicionista agafà una gran força, tant a Europa com al 

continent americà. Ambdñs processos provocaren la formaciñ d‟una idea encara 

més concreta del concepte “d‟esclavitud”, com una institució “peculiar”, i 

fortament vinculada a les característiques particulars que havia tingut a 

l'Amèrica moderna (o millor dit, a la interpretació que en va fer el moviment 

abolicionista). 
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 El segle XVIII és el moment en què s'observa d'una forma més clara l'establiment d'aquesta idea. 
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Però el fet és que, quan contemplem la història de la humanitat des d‟un punt de 

vista més allunyat de la història recent d‟Europa i Amèrica, arribem a la mateixa 

conclusiñ d‟O. Patterson, quan aquest apunta: “There is nothing notably peculiar about 

the institution of slavery” (1982: vii). El seu origen es troba en els mateixos inicis de la 

divisiñ de la societat en grups de poder diferents, abans, fins i tot, que s‟establisquen 

diferències de classe en funció de la riquesa.
84

 Actualment, tendim a concebre 

l‟esclavatge des d‟un punt de vista negatiu, com una situaciñ d‟humiliació i de 

maltractament de l‟home per l‟home, que no hauria de ser tolerada sota cap 

circumstància. Però aquesta visió, independentment de la seua veracitat, no ha sigut 

compartida en la major part de societats i durant la major part de la història.
85

 En 

aquestes societats, l‟esclavatge no només era acceptat, sinñ que era considerat una part 

més de l‟ordre jeràrquic natural, de tal manera que no resultava necessari realitzar cap 

observació o indicació especial respecte a aquesta condició social (més enllà de la 

jurìdica, per motius purament pràctics). A conseqüència d‟això, no resulta comú que en 

les representacions culturals d‟aquestes societats existìs un interès per representar les 

diferències entre els esclaus i altres tipus de dependència, tot i que aquestes foren 

clarament percebudes per les classes més humils i/o sotmeses a algun tipus de 

dependència. 

 

A partir de les dades disponibles considerem adequat afirmar que aquesta també 

fou la visió que predominà durant la major part de la història de Grècia i Roma, la qual 

cosa afectà als usos terminològics que utilitzaren els membres d‟aquestes societats per a 

referir-se als esclaus. Això no només afecta en l‟escassetat de referències que ens 

permeten distingir de forma clara l‟esclavatge d‟altres formes de dependència (ja que 

l‟esclavatge no tenia “res de peculiar”), sinñ també, l‟existència d‟una concepciñ 

distinta dels esclaus per part de les classes lliures i propietàries. Resulta estrany 

comprovar a les fonts clàssiques, que, al mateix temps que els esclaus constituïen un 
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 El caràcter fonamental per a que existisca l‟esclavitud és l‟existència de la propietat privada, però no 

necessàriament d‟una clara divisiñ de classes. Sembla, que el primer tipus de desigualtat important que 

s‟establì fou la concentraciñ de certes propietats, incloses esclaus (generalment de sexe femenì), per part 

de certs cabdills o caps de tribu. 
85

 A excepciñ, és clar, d‟aquells esclaus que no acceptaren la seua condició. Però fins i tot en aquest cas, 

el que predominà fou l‟interès per la llibertat individual, i no la condemna de l‟esclavatge com a 

institució. (Finley, 1998). 
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grup social sense cap tipus de drets i sotmesos a tot tipus de càstigs i abusos,
86

 també 

trobem una consideració molt més “humana” dels esclaus del que ens resulta lògic 

pensar des de la concepciñ actual de l‟esclavatge. Aquesta vessant de l‟esclavitud antiga 

ha sigut fruit de nombrosos estudis, especialment des de “l‟escola de Mainz”,
87

 i en 

alguns casos ha portat a alguns autors a dir que “l‟esclavitud antiga” fou una institució 

essencialment diferent a “l‟esclavitud moderna”, i que per tant, no es poden establir 

comparacions entre una i altra.
88

 Contràriament a aquesta postura, nosaltres considerem 

que sí existeixen una sèrie de trets comuns bàsics que ens permeten identificar 

“l‟esclavatge”, tant en l‟antiguitat com a l‟època moderna, com una mateixa institució, 

tal i com hem defensat al capítol anterior. 

 

 Però al mateix temps, cal posar de manifest que la idea de l‟esclavatge que 

predomina en l‟actualitat no es correspon totalment amb la realitat de la instituciñ en 

totes les èpoques i zones del món. Especialment, perquè la nostra concepció es troba 

fortament mediatitzada pel cas “recent” de l‟esclavitud africana a l‟Amèrica, i pels 

discursos abolicionistes desenvolupats des de la segona meitat del segle XVIII, com ja 

hem indicat al capítol anterior. Aquesta concepció moderna fa que, per exemple, ens 

resulte estranyesa descobrir que en la majoria de societats amb cert grau de 

desenvolupament (com l‟egìpcia i la romana antigues, i la islàmica medieval i 

moderna), determinats esclaus gaudiren d‟altes cotes d‟independència personal i poder 

sobre altres persones (la famosa familia caesaris és un dels millors exemples). Una 

estranyesa que comença a desaparèixer conforme ens endinsem dins els esquemes 

conceptuals i ideològics d'aquestes societats, en les quals l'esclavitud era una institució 

fortament arrelada en els principis bàsics de l‟estructura social, i que per tant, no tenia 

“res de peculiar”.  

 

A partir d‟aquì, resulta més fàcil comprendre perquè la literatura clàssica tendeix 

a utilitzar la mateixa terminologia per a referir-se a formes de dependència diferent. 

Durant la major part de la història de la Grècia i Roma antiga, com la majoria de 

societats al llarg de la història, i a diferència de les societats occidentals 
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 Ambdñs, factors que ens permeten identificar prou clarament l‟esclavatge front a altres formes de 

dependència.  
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 Tradició iniciada per Joseph Vogt (1975b, d), i continuada per nombrosos investigadors associats a 

aquesta escola. Recentment, el britànic W. Fitzgerald (2000) ha realitzat un estudi de tipus similar. 
88

 Corrent interpretativa iniciada per Meyer (1983c) i Zimmern (1909), i continuada per alguns dels 

representants de “l‟escola de Mainz”. Fortament criticada per Finley (1998).  
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contemporànies, no existí una necessitat important per diferenciar entre aquells 

individus que es trobaven sotmesos a l'esclavatge i aquells altres que es trobaven a un 

altre tipus de dependència (real o psicològica). Únicament com a conseqüència dels 

conflictes socials que conduïren a l'ascens polític de les classes populars en determinats 

estats de l'antiguitat,
89

 van fer possible que aparegueren, per primera vegada en la 

història, una sèrie de textos que posen de manifest les diferències entre la població 

autòctona treballadora (lliure o sotmesa a sistemes com l'hectemorat i el nexum), i 

aquella altra d'origen estranger que es trobava sotmesa a l'esclavitud. Resulta interessant 

notar que en els dos casos que tenim millor documentats, que és el d'Atenes i el de 

Roma, la revindicació de la supressió de les formes de dependència aplicades sobre la 

població autòctona per motiu dels deutes (l'hectemorat i el nexum) juguen un paper 

fonamental. En aquest sentit, coincidim amb E. Meiksins Wood quan afirma que: “I 

Greci non inventarono la schiavitù; furono invece, in certo senso, gli inventori del 

lavoro libero.” (1996: 611). 

 

 

                                                 
89

 Ens referim, òbviament, al procés de la stassis grega que portà a l'establiment de sistemes democràtics 

en diverses poleis, i al conflicte patrici-plebeu a Roma, que conduí a la creació d'una sèrie de mesures 

econòmiques i polítiques a favor de la classe plebea. A partir de les referències d'autors com Aristòtil i 

Polibi al sistema polític cartaginès disposem de dades per deduir que es produiria un procés similar en 

aquest altre estat de l'antiguitat, que a més, posseeix característiques geogràfiques, econòmiques i socials 

a les de Roma i Grècia. 



87 

 

2. 3. 3. ELS CAMPS SEMÀNTICS DE LA TERMINOLOGIA GREGA I 

LLATINA REFERIDA ALS ESCLAUS  

 

 

El triomf de les reivindicacions de les classes socials inferiors a Roma i Atenes 

propiciaria una sèrie de referències en els textos clàssics que ens permeten certificar 

l'existència de població treballadora de condició lliure, i al mateix temps, d'esclaus. A 

pesar d'això, la conclusió a la qual hem arribat en la nostra recerca és que bona part dels 

textos procedents d'aquesta època no estableixen diferències clares entre l'esclavitud i 

altres classes de dependència, sinó que pel contrari, tendien concebre ambdues 

situacions com si foren la mateixa cosa. Això ho hem pogut comprovar després 

d‟estudiar els esquemes discursius sobre els quals es troben articulades les principals 

referències clàssiques a l‟esclavatge,
90 

per un costat, i els principals estudis moderns 

sobre la terminologia de la dependència,
91

 per l'altre. Aquesta última dimensió del 

nostre estudi, que és la que tractem en aquest capítol, ens ha portat a la conclusió que els 

grecs i romans no arribaren a posseir mai una paraula que puguem traduir només pel 

concepte modern “d‟esclavitud”. En contra d'aquesta interpretació que ha sigut 

mantinguda per bona part de la historiografia moderna (d'una forma més o menys 

conscient), el nostre estudi ens ha posat de manifest que els termes que utilitzaren grecs 

i romans per a referir-se als esclaus, comprengueren sempre camps semàntics més 

amplis. La nostra interpretaciñ de la terminologia antiga que tradicionalment s‟ha traduït 

pel concepte “d‟esclavitud” és que aquesta es pot classificar, en la seua major part, en 

els quatre camps semàntics que descrivim a continuació: 

 

 

 1. El “servei de la casa”. El primer d‟aquests significats fa referència a “aquell 

que serveix”, normalment dins el context de la “casa”, que a l‟època antiga no era 

entesa només com l‟habitatge, sinñ també com la unitat familiar, de propietat i de 

producció.
92

 És important fer èmfasi en aquest significat, perquè ens ajuda a entendre 

com són conceptualitzats els esclaus en la majoria de fonts que disposem sobre aquests 

en la literatura clàssica. Això resulta evident en el cas dels termes grecs οἰκέηηρ i 

                                                 
90

 L‟anàlisi dels quals realitzem als capítols compresos a l'apartat 3. 1. 
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 Lencman (1986 [1951]), Lotze (1959), Gschnitzer (1963, 1976), Welskopf (1977), Mactoux (1979, 

1980), Weiler (2003).  
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 Cfr. Xen. Oec. 1. 5. 
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οἰκεύρ, paraules clarament derivada del terme οἶκορ, casa.
93

 Segons Gschnitzer, la 

traducciñ literal del terme en plural, οἰκέηαι, seria “els membres de la casa”, tot i que la 

traducció més exacta seria “la gent del senyor de la casa”, és a dir, el seu seguici, o 

conjunt de servidors (1964: 18). A l‟Atenes clàssica, i especialment en l‟àmbit 

domèstic, disposem de nombrosos exemples que ens demostren que els οἰκέηαι eren 

autèntics esclaus, però podem generalitzar aquesta situació a totes les referències de 

fonts antigues on trobem utilitzat aquest terme? La resposta a aquesta qüestió és 

negativa si tenim en compte l‟existència de fonts com Ateneu (6. 265b-c, 267b-c) i 

Plató (Leg. 6. 777b-779), on la paraula οἰκέηηρ és utilitzada per a referir-se tant als 

esclaus atenesos i romans d‟època clàssica, com per a altres poblacions dependents, com 

els ilotes espartans i els penestes dels tesalis.
94

 Però el terme no només és utilitzat per a 

referir-se a aquestes formes de “servitud col·lectiva”, sinó també a aquells lliures que 

també formaven part del servei de la casa, tal i com explica Eustaci en el seu comentari 

a la Ilíada (1. 566).
95

 Aixì doncs, la traducciñ més indicada del terme οἰκέηηρ sembla 

ser la de “servent”, i no “esclau”.  

 

 Una traducciñ defensada per Finley (en contra d‟altres autors) per al cas de la 

terminologia dedicada a la dependència durant els períodes més arcaics, com per 

exemple el terme δπηζηήπ,
96

 que podia ésser utilitzat per a referir-se tant a lliures com a 

esclaus (1977: 54). És possible que succeís el mateix amb altres paraules dedicades a la 

població “dependent” durant els períodes més arcaics, com do-e-ro, do-e-ra, de les 

tauletes micèniques, que s‟ha considerat el precedent del terme δοῦλορ, i el terme 

majoritàriament emprat per Homer per a referir-se als criats domèstics (fonamentalment 

de sexe femenì): δμώρ, δμωή. El caràcter d‟aquest últim terme resulta polèmic, ja que 

tradicionalment s‟ha traduït pel concepte esclau (o millor dit, esclava), però recentment, 

Walter Beringer (1982) ha proposat la idea que es tractés de població autòctona que es 

trobava al servei a les cases dels aristòcrates homèrics, i que el terme resultaria 

intercanviable pel de οἰκεύρ. La nostra interpretaciñ del problema és que, des del punt 
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 Entesa en el sentit que li atorgaven els grecs, com a vivenda, però també com a unitat familiar i de 

propietat. Es tracta, per tant, d‟un concepte diferent a l‟actual, que s‟identifica només amb la vivenda. 
94

 En ambdues fonts apareix un ús intercanvable dels termes οἰκέηηρ i δοῦλορ, que també s‟aplica als 

casos dels ilotes espartans i els penestes dels tesalis. 
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 Tal i com ha observat D. Plácido: “en su comentario [p. 566], Eustacio se refiere a un Perì oiketôn 

lógos del gramático Aristófanes, según el cual no sólo se llamaban así ho kat‟ agroùs hypourgoì, los 

trabajadores dependientes en los campos, sino también los libres en las casas, hoi en oikíais eleuthéroi.” 

(1997: 108). 
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 Od. 16. 248; 10. 349; 19. 345. 
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de vista la mentalitat de l‟autor(s) dels poemes homèrics, el primer objectiu seria el de 

fer referència a “aquells que serveixen” en una casa. Però al mateix temps, també 

semblen existir proves per afirmar que bona part d'aquestes δμωή serien autèntiques 

esclaves, tal i com indiquen diverses referències de l'obra homèrica a l'adquisició 

d'algunes d'aquestes δμωή per mitjà de la guerra. 

 

  Un altre exemple interessant on trobem el predomini d‟aquest camp semàntic és 

el de la paraula θεπάπονηερ, que en els textos homèrics apareix referida a “servents” o 

“encarregats” del treball de determinades terres de condició lliure (Gschnitzer, 1964: 

23), però que a partir d‟època clàssica tenim constància que s‟utilitza per a referir-se als 

autèntics esclaus (tot i que no podem assegurar que aquest siga el seu únic ús). El 

significat principal de la paraula sembla que seguiria sent, doncs, el de la persona que es 

troba al servei d‟algú, independentment de la seua condició jurídica. 

 

 A partir d‟aquì, es desprèn la concepciñ altament patriarcal que predomina en la 

concepció que tenien els propietaris grecs dels esclaus, que consideraven part de la seua 

“família” (entesa aquesta en un sentit molt més ampli que en l'actualitat, que incloïa 

llaços de sang, propietats i relacions clientelars). La mateixa concepció ens la tornem a 

trobar en la literatura llatina a partir del terme familia, que, a l'igual que els termes grecs 

οἰκέηηρ i οἰκεύρ, era emprada de forma indistinta per a referir-se als servents domèstics, 

com els parents amb llaços de sang. Una cosa similar ocorre amb un altre dels termes 

llatins més utilitzats per a referir-se als esclaus, el de servus. Al diccionari trobem 

definit el terme servus o servio, per les següents accepcions: “servir, estar al servei (de), 

ésser esclau (de) [...] / 2. estar sotmès (a), estar subjecte (a) [...] // posar-se al servei, 

treballar per a...”.
97

 Tal i com es pot observar, resulta necessari traduir la paraula 

romana servio per una llarga llista d‟accepcions, moltes de les quals mantenen relaciñ 

directa amb els termes que utilitzem actualment en llengües romàniques com el català: 

“servir, estar al servei de, serf...”; mentre que per a altres accepcions, com la d‟esclau, 

utilitzem paraules diferents.  

 

El cas romà és en aquest sentit, particularment interessant, perquè ens mostra la 

important evolució que ha experimentat el concepte de servitus des de l‟època antiga 
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 Dicc. Llatí-Català, 1993. 
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fins a l‟actualitat. Avui en dia, existeix una clara distinció entre el concepte de “servir”, 

“estar al servei d‟algú”, o bé “treballar per a algú”, per un costat, i “ésser esclau”, per 

l‟altre, ja que aquest últim terme implica una condiciñ personal clarament diferenciada. 

Actualment, al contrari que a l‟època romana, quan ens referim a persones que treballen 

per a altres tendim a pensar que es tracta de persones lliures, és a dir, que disposen de 

certs drets essencials, ja que si no fos així, caldria especificar-ho amb la paraula 

esclavitud, i constituiria un delicte.
98

 A la Grècia i Roma antigues, en canvi, l‟absència 

de drets entre les persones que es trobaven al servei de la casa o que treballaven per a 

altres constituïa un fet plenament normal, a més de moralment acceptat, i per tant, no 

calia establir cap tipus de diferenciació. Especialment des del punt de vista classes 

benestants, que era d‟on provenien i anaven destinats aquests escrits, no era considerat 

necessari, tret de casos molt particulars.
99

 Aquesta situació ha constituït, de fet, la 

pràctica més corrent en la majoria de societats del món fins a una època prou recent, 

mentre que la diferenciació dels conceptes de “serf” i “esclau” constitueix un tret 

particular de la cultura occidental, tal i com hem comentat més amunt. 

 

En conclusió, podem establir que, tant en els casos del grec οἰκέηηρ, com dels 

terms llatins servus, mancipium, i sobre tot, el de familia, ens trobem que tots ells ens 

remeten a una nociñ caracerìstica de la Grècia i Roma antigues (i també d‟altres 

societats similars), mentre que en les societats actuals es troba molt menys present. Es 

tracta de la concepció de la “família” en un sentit ampli, que inclou, tant els lligams de 

parentesc, com el sentit econòmic de la propietat, dins el qual es troben els servents. 

Però a més del sentit econòmic, existia encara un tercer sentit del concepte de “familia”, 

que era el de totes aquelles persones que es trobaven sota el poder o àrea d‟influència 

d‟un mateix cap de famìlia, des dels esclaus de la casa fins a les clienteles de lliures, i 
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 Les notícies que arriben a la premsa sobre les condicions de determinats treballadors immigrants al 

nostre paìs sñn un bon baròmetre d‟aquesta qüestiñ. Si ens hi fixem bé, al parlar corrent no solem establir 

cap diferenciaciñ sobre la condiciñ jurìdica dels treballadors: si es tracta d‟empleats d‟origen estranger 

sense contracte, és corrent que no gaudisquen dels mateixos drets que els treballadors espanyols amb 

contracte. Però no es tracta d‟autèntics esclaus. La prova la trobem en el fet que quan es descobreixen 

situacions d‟esclavitud, o que s‟apropen prou, solen ser posades de relleu per la premsa. Un exemple 

recent el trobem a la notìcia d‟Antena 3 Notìcias: “Espaða: el destino favorito de las mafias chinas para 

traer a sus „esclavos‟ ”, Óscar Guillén, 28.02.2009. <http://www.antena3noticias.com/PortalA3N/noticia/ 

sociedad/Espana-destino-favorito-las-mafias-chinas/4967346> 
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 En algunes fonts, com les obres de Varró (per exemple: Rust. 1. 17. 2)  i determinades lleis del Corpus 

Iuris Civilis (per ex.: Dig. 1. 5. 4), hem trobat un interès especial per diferenciar entre l'esclavitud i altres 

formes de "treball per a altres" que resulten poc comuns en la resta de la literatura clàssica, i que, des del 

nostre punt de vista, procedeix de l'alt grau d'independència que gaudiren les classes treballadores lliures 

durant el període en què foren redactades aquestes fonts, i de la importància del treball esclau durant el 

mateix període.  
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una cosa semblant ocorre en el cas del grec οἰκέηηρ segons Gschnitzer (1964: 16). En 

aquest sentit, cal entendre un altre sentit de l‟esclavatge des del punt de vista de l‟amo, 

que no és de tipus econòmic, sinó que té més a veure amb el prestigi personal,
100

 ja que 

aquestes persones sota el seu àmbit d‟influència no només li proporcionaven profit 

econòmic, sinó que també es trobaven sota la seua protecció davant de possibles 

amenaces externes. Aixì, veiem com l‟esclavatge es converteix en una institució 

estretament lligada amb els fonaments mateixos de l‟estructura social paternalista 

d‟aquestes societats, tal i com demostren els termes οἰκέηηρ i familia. Això explica 

algunes de les dificultats que troba la historiografia actual per a interpretar les fons 

clàssiques on es troben aquestes paraules, i en distingir quan es refereixen realment als 

esclaus, o si fan referència a altres persones sotmeses al poder del pater familias. 

 

 

 2. El concepte de submissió o dependència. El segon camp semàntic en ordre 

d‟importància que trobem en la terminologia antiga tradicionalment traduïda  per 

“esclavitud” és aquell que fa referència al concepte modern de submissió. Ens referim 

aquí a la situació en què una persona o grup de persones es troben sotmeses, contra la 

seua voluntat, a algú o a alguna cosa; la qual cosa sol comportar l‟obligaciñ a realitzar 

determinades accions contra la seua voluntat. Aquí, el camp semàntic principal no fa 

referència a l‟oposiciñ a la idea de “llibertat individual”, o al fet d‟haver de realitzar una 

determinada activitat, sinñ al fet en sì de la submissiñ d‟un ens a una tercera força. La 

paraula grega δοςλεìα i la llatina servitus, així com els seus derivats, foren utilitzades 

freqüentment per a referir-se a formes de subjugació diferents a la de “l‟esclavatge” 

(d‟acord amb el sentit actual), com ara la submissiñ d‟uns pobles a altres,
101

 l'opressió 

que suposava la forma en què alguns governants exercien el seu poder, o bé la 

submissió del comportament virtuós a la “tirania dels vicis”.
102

 Aquest tipus de 

referències han sigut tradicionalment interpretades com a usos “metafòrics” de 

l‟esclavatge. Però la pregunta que ens interessa plantejar és: i si no foren realment usos 

metafòrics de la paraula? I si el significat principal del terme δοςλεìα fos la dependència 

en general, i no pas “l‟esclavatge”? La investigadora M. Mactoux sembla haver arribat a 
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 Orlando Patterson (1982: 11) ha insistit en la importància d‟aquesta dimensiñ de l‟esclavatge, per a 

entendre alguns dels elements més caracterìstics d‟aquesta instituciñ arreu del mñn. 
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 Com per exemple, quan Heròdot indica que “Xerxes sotmeté a l‟Egipte a una δοςλεία encara més 

dura”: “Αἴγςπηον πᾶζαν πολλὸν δοςλοηέπην ποιέζαρ” (Hdt., VII. 7.). 
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 Aquest últim constitueix un dels temes principals de la filosofia ètica de Sòcrates tal i com ens l'han 

transmès Plató, Xenofont i Aristòtil. 
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aquesta conclusiñ després d‟haver realitzat un profund estudi dels usos semàntics 

d‟aquesta paraula en les pràctiques discursives de l‟Atenes clàssica: 

 

 “la signification du mot n‟était pas tansparente et que, loin de dénoter l‟esclave de type 

merchandise, le mot, par son usage, traduisait une représentation complexe et ambigüe. 

Evoquant la possession-rupture qui faisait du doulos l‟autre absolu, il était égalment porteur 

d‟une valeur “politique” et d‟une certiane représentation que la société se donnait d‟elle-même. 

[…] Le doulos n‟est pas essentiellement le non-libre, mais le non-maître et le non-citoyen, c'est-

à-dire celui qui est exclu de la communauté de ceux qui se définissent par la détention du 

pouvoir” (1979 : 35, 43). 

 

 A partir d‟aquesta idea defensada per Mactoux, ens resulta més fàcil comprendre 

les reflexions de Plató (Leg., VI, 777b-779) sobre la δοςλεία, on inclou, tant el cas dels 

esclaus de tipus individual que predominaven a l‟Atenes democràtica, com la poblaciñ 

dependent dels ilotes espartans.  

 

 El terme llatí servitus sembla posseir un alt grau d‟equivalència amb aquell grec 

de δοςλεìα, ja que els usos en què el trobem utilitzat solen fer referència a una gran 

diversitat de situacions diferents, en què la “submissió” o dependència a algú o a alguna 

cosa, constitueix l‟element comú. Un ús que sembla fer-se extensiu a la mateixa paraula 

de servus, tal i com es dedueix de l‟observaciñ que fa J. Kolendo del seu ús per part de 

Cató en el seu tractat agronòmic:  

 

  “Quelle est chez Caton la difference entre les termes familia et servi? [...] La plupart des 

exemples d‟emploi du terme servi se lie à des situations où Caton tenait à souligner qu‟il s‟agit 

de rapports serviles. Le servus doit être traité sévèrement. [...] Il me  semble que chez Caton le 

terme servi est imprégné d‟une certaine nuance péjorative. Quand Caton parle d‟esclaves dans un 

contexte neutre, il emploie le terme géneral familia ou des appellations précises tirées des 

fonctions assumées par ces esclaves.” (1979: 199). 

 

 La conclusió a la que arriba Kolendo té coherència, per tant, amb la interpretació 

del terme per la qual ens inclinem. Significativament, Kolendo indica a l‟inici del seu 

article “Par suite d‟une certaine „fluidité‟ de la terminologie, les recherches ne peuvent 

être limitées aux esclaves, mais elles doivent égalment tenir compte de la main-d‟oeuvre 

libre.” (1979: 199). Però a pesar de les indicacions d‟especialistes en terminologia, com 

Gschnitzer, Kolendo i Mactoux, la interpretació que ha seguit predominant en la 



93 

 

historiografia recent ha sigut la de traduir de forma sistemàtica els termes servitus i 

δοςλεìα, pel terme modern d‟esclavitud, la qual cosa explica els nombrosos conflictes 

d‟interpretaciñ (i sovint, també confusions), que es segueixen produint en els últims 

estudis de l‟esclavitud antiga. 

 

 

 3. El concepte de “propietat”. El tercer camp semàntic principal que trobem en 

la terminologia antiga referida a l‟esclavatge, és el de propietat. Els conjunt d‟aquests 

“servidors de la casa”, que com hem comentat abans, solien ser qualificats amb els 

noms de οἰκέηαι, δοῦλοι, servi, o familia, eren generalment considerats, a nivell 

econòmic i jurídic, com una “propietat” del δεζπόηηρ o pater familias.
103

 En aquest 

sentit, cal destacar que existeixen algunes paraules que fan referència amb major èmfasi 

al sentit de “propietat” que altres. La paraula que resulta més clarament identificable en 

aquest sentit és el terme llatí mancipium, el significat principal de la qual és el de 

“propietat” en general, independentment de si es tractava de persones o d‟altres objectes 

de naturalesa diferent. Així, quan la paraula és utilitzada per a referir-se a persones o 

treballadors, la qual cosa podem deduir del context en què es troba, la podem identificar 

d‟una forma prou clara amb el terme modern “d‟esclau”. No obstant, aquí també ofereix 

una dificultat el terme, ja que durant l‟època tardoimperial, durant la qual es produì una 

extensiñ d‟aquesta paraula per a referir-se als servi o familia, també es produeix una 

extensió del terme cap a grups com els servi quasi coloni, que gaudien d‟una àmplia 

gamma de drets personals, i que resulta difìcil d‟identificar amb el concepte modern 

d‟esclavitud. De fet, l‟ús del terme mancipia per a referir-se als esclaus o personal 

dependent de determinats personatges, es mantingué durant tota l‟alta edat mitjana, tant 

per a referir-se als “serfs” que treballaven al seu servei, com els autèntics esclaus 

comprats (Finley, 1998; Verlinden, 1955, 1977). L‟ambigüitat de la terminologia de la 

referència es mantingué viva, per tant, fins a l‟apariciñ del concepte de “esclau” 

(sclavus) en el segle XIII, i la seua difusió durant els segles següents (Verlinden, 1943). 

 

 En el cas grec, no disposem d‟un terme que faça referència tan clara al concepte 

de “propietat”, però sí existeix un terme que pareix mostrar una procedència prou clara 

de l‟origen de “l‟esclau” com a “captiu”, és a dir, com a enemic vençut, fet presoner, i 

                                                 
103

 A partir del seu estudi de l‟esclavatge en la legislaciñ romana, Buckland estableix com a element 

principal de la definiciñ de “l‟esclau”, el caràcter de propietat del mateix (1908: 1- 4). 
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venut com a esclau, que és la de ἀνδπάποδον.
104

 Els receptors d‟aquesta denominaciñ 

solen ser considerats pels autors grecs com una “cosa”, més que no pas com a persones 

(Gschnitzer, 1964: 12; Lencman, 1986: 45-46), i en aquest sentit, pareix adequat establir 

una relació amb el terme llatí mancipium. Aquest fet, unit als contextos, i el període 

cronològic en què sol aparèixer utilitzada la paraula ἀνδπάποδον (normalment associada 

al concepte de propietat), portaren a Lencman a la conclusió que es tractava del terme 

grec que s‟aproximava més al concepte d‟esclavitud-mercaderia, front a altres termes, 

com δοῦλορ, que presenten un caràcter molt més ambigu (1986: 45-54). Així, és 

possible que almenys sì disposem d‟una paraula grega que sì podem identificar d‟una 

forma prou clara amb el concepte modern d‟esclavitud. 

 

 Per altra banda, posseïm nombrosos exemples en la literatura clàssica de l‟ús 

dels termes abans mencionats, com els de οἰκέηηρ, δοῦλορ, servus i familia, en el sentit 

de propietat, la qual cosa resulta lògica si tenim en compte que significats com els de 

“servei de la casa”, o “dependència” i “submissió”, devien ésser utilitzats amb 

freqüència per a referir-se als escaus. No obstant això, el “caràcter de propietat” no 

constitueix en tots els casos un element d‟identificaciñ de l‟esclavatge de caràcter 

inequívoc. Un exemple prou clar el trobem a la coneguda reflexió de Plató sobre la 

relació entre amos i esclaus, que comença de la següent manera: “Κηήμαηα δὲ ηὸ μεηὰ 

ηοῦηο ποῖα ἄν ηιρ κεκηημένορ ὲμμελεζηάηην οὑζιάν κεκηῆηο [...] δὴ ηῶν οἰκεηῶν 

σαλεπὰ ηάνηη.” (Leg. 6. 777b-c).
105

 Així, la deducció lògica que podem extreure 

d‟aquest fragment, és que Platñ entén per οἰκεηῶν, el que nosaltres anomenem 

“esclaus”. Però si seguim el text unes línies més avall, descobrim que tal interpretació 

no resulta tan senzilla, ja que el primer problema que tracta Plató sobre la “possessió 

dels οἰκεηῶν” (terme, que a continuaciñ substitueix pel de δούλοων), és el de “l‟ilotatge 

lacedemoni” (“Λακεδαιμονίων εἱλωηεία”), que denomina un tema de debat en “tota 

Grècia”. El “problema dels ilotes” és, per tant, un problema més polític, que no pas 

referit a la “servitud domèstica”, però Plató el tracta dins la mateixa categoria, que és 

aquella de les “classes dependents”, o dels grups que proveeixen a les classes 

propietàries dels “béns necessaris per a la vida”. I dins aquest tipus de consideracions, 

                                                 
104

 Així ho han interpretat diversos autors, en part com a conseqüència de la similitud amb la paraula 

ηεηπάποδα (a quatre potes), com per exemple Garlan (1982), Lencman (1986: 45-46), així com pels 

contextos en què apareixen els primers usos d‟aquesta paraula (Hdt. 3. 125, 129; 5. 31, etc.) (Lidell-Scott, 

1940). 
105

 “Pel que fa a les possessions, de quina manera hauria de posseir-les un home de la forma més 

raonable? [...] els servents [οἰκεηῶν] presenten tot tipus de dificultats.” (trad. pròpia). 
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els ilotes eren també considerats una propietat (κηήμαηα), a l‟igual que els esclaus 

d‟Atenes. 

 

 Detlef Lotze (1959) establí la diferència dels ilotes espartans, respecte als serfs 

medievals, en el fet que els primers constituïen una propietat dels espartans, mentre que 

els segons no. Aquest fet explicaria, segons Lotze, l‟ús de la paraula δοςλεία per a 

referir-se als ilotes (ja que aquests es trobaven desposseïts de la propietat de la terra que 

cultivaven). Però si ens hi fixem bé, aquest no era només un tret que caracteritzava als 

ilotes, sinó també a bona part dels serfs europeus, especialment durant el període 

“feudal” (ss. XI-XIII), ja que la propietat “nominal” de la terra pertanyia a la noblesa, 

mentre que la “possessió” d‟aquesta a nivell d‟ús i habitatge (és a dir, en la pràctica), 

pertanyia als serfs. I el mateix principi es pot aplicar al cas dels hectemoroi d‟Atenes, i 

els romans sotmesos al nexum. Tal i com indica Engerman (1996: 19), una de les 

similituds entre esclaus i serfs és que ambdós eren considerats una propietat per part de 

les classes aristocràtiques, fins al punt que els serfs també podien ésser “venuts”. La 

diferència es situa en què els serfs havien d‟ésser venuts en bloc, amb la famìlia i la 

terra que cultivaven, a diferència dels esclaus, que solien ser venuts de forma 

individualitzada. A partir d‟aquesta observació, que resulta aplicable tant als serfs 

medievals, com als ilotes espartans, se‟ns posa de manifest l‟existència d‟uns trets 

comuns bàsics entre aquests grups, que tot i ser considerats puntualment com a 

“propietat” per part de les classes aristocràtiques, mantenien uns drets bàsics dels quals 

no disposaven els esclaus. El problema es situa, un cop més, en l‟ambigüitat de les fonts 

que, en procedir majoritàriament de les classes aristocràtiques, ens dificulten la distinció 

entre esclaus i altres tipus de població dependent. Tot plegat ens porta a la conclusió que 

les referències a la “propietat” (κηήμαηα), poden resultar tan ambigües com les de 

“dependència” i “servei de la casa”, i que per tant, es planteja la necessitat de fer una 

lectura més acurada de les fons del que s‟ha tendit a fer fins ara. 

 

 

 4. El concepte “d’esclavitud” com a contrari de la “llibertat individual” o 

“ciutadana”. Els textos on trobem aquest últim significat es troben concentrats a dos 

perìodes molt concrets (i coneguts) de la història de Grècia i Roma: el de l‟Atenes 

democràtica, i la Roma tardorepublicana i de principis del període imperial. Durant 

aquests perìodes històrics s‟elaboraren una sèrie de discursos que emfasitzaren la idea 
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de la llibertat de l‟individu, però no com s‟havia fet tradicionalment en un sentit 

aristocràtic (que és la que trobem als textos homèrics), sinñ en el sentit d‟ésser membre 

d‟una mateixa comunitat, la qual cosa incloïa als membres de les classes populars 

(sempre que foren de condició lliure). Aquests discursos quedaren plasmats en una part 

important de l'obra escrita que s'ha conservat d'aquests períodes (textos legals, escrits 

filosòfics, obres d'història, comèdies, tragèdies...), que ens han permès posseir una idea 

prou completa de les nocions de ciutadania i llibertat individual en l‟antiguitat clàssica, 

així com l'existència de diferents grups d'exclosos a aquest tipus de privilegis, entre els 

quals destaquen de forma important els esclaus. L'extensió de la noció de llibertat a les 

classes treballadores d'aquestes societats, unida a la supressió de formes de dependència 

de la població autòctona, com l'hectemorat i el nexum, permetria que els autèntics 

esclaus apareguen representats a les fonts escrites d'una forma molt evident a com ho 

havien fet prèviament.  

 

 El primer resultat dels canvis institucionals que portaren a l'extensió de la 

ciutadania a la totalitat de la població adulta autòctona d'aquestes societats foren els 

canvis en la legislació. El cas que millor coneixem és el de Roma, que fixà clarament als 

textos legals l'abolició del nexum a partir del 326 a. C., i traçà a partir d'aquí una clara 

distinció entre “lliures” (liberi, ingenui) i “esclaus” (servi, mancipia), tal i com trobem 

representat a la famosa màxima del Digest: 

 

  “Summa itaque de iure personarum divisio haec est, quod omnes homines aut liberi sunt 

aut servi. Libertas est naturalis facultas eius quod cuique facere libet, nisi si quid vi aut iure 

prohibetur.” (Dig. 1. 5. 3-4 [Gai-Flor]). 

 

 El més important de destacar és que aquesta divisió entre lliures i no-lliures 

demostra referir-se als esclaus, i no a altres formes de dependència, a partir d'una sèrie 

de disposicions que trobem repartides al llarg del Digest.
106

 A partir d'aquí, podem 

inferir que la utilització del terme servus en els textos legals d'una època concreta de 

l'antiga Roma es referí concretament als “esclaus”, i no a altres formes de dependència. 

El problema d'interpretació per a la historiografia actual és que tenim constància 

d'aquest fet, però no dels límits de la seua aplicació, ni dels territoris als quals es podia 

                                                 
106

 També a altres parts del Corpus Iuris Civilis, però destaquem el Digest perquè és el que ens mostra un 

conjunt de lleis més compacte i coherent sobre l'esclavitud durant l'època clàssica. 
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aplicar. Aquesta idea es troba corroborada pel fet que en el mateix Digest trobem lleis 

procedents d'èpoques anteriors, i sobre tot, posteriors, en què aquesta aplicació del 

concepte modern d'esclavitud al terme servus es desdibuixa, de la mateixa manera que 

els drets inherents a la possessió de la ciutadania.
107

 El problema, per part de la 

historiografia actual, és que els autors del Digest no fan indicacions sobre el canvi de 

significat o d'aplicació del terme servus, la qual cosa dificulta la presentació de 

conclusions sobre l'evolució del paper de l'esclavatge al llarg de la història de Roma. A 

pesar d‟això, podem constatar que entre les disposicions compreses al codi legal no 

només entren els “esclaus”, sinó també altres formes de dependència, com els romans 

sotmesos al nexum (addicti), tal i com podem observar al següent punt de la legislació: 

 

  “Servi autem in dominium nostrum rediguntur aut iure civili aut gentium: iure civili, si 

quis se maior viginti annis ad pretium participandum venire passus est. Iure gentium servi nostri 

sunt, qui ab hostibus capiuntur aut qui ex ancillis nostris nascuntur.” (Dig. 1. 5. 5.) 

 

 La segona forma d‟arribar a la servitus es correspon plenament al nostre 

concepte d‟esclavitud, però la primera resulta menys clara, ja que es refereix a la 

institució del nexum, que hauria afectat a la pròpia població romana abans de la seua 

abolició el 326 a. C. (Lex Paetilia). Això ens indica dues coses, en primer lloc, que el 

Corpus Iuris Civilis manté sobre el paper determinades lleis que ja havien caigut en 

desús, o que pertanyien a altres èpoques, la qual cosa podia crear confusions en alguns 

sentits per als lectors moderns; i en segon lloc, que el terme servus no es corresponia 

exactament al nostre concepte d‟esclavitud, ja que en ell s‟integraren formes de 

dependència distintes (com el nexum, que podríem enquadrar sota la condició de 

“servitud per deutes”). 

 

 Un altre tipus de textos on trobem divisió clara entre llibertat, aplicable al 

conjunt de la ciutadania, front a esclavitud, aplicable només als estrangers sotmesos a la 

dependència absoluta, és el dels discursos de tipus polítics dirigits a defensar 

reivindicacions populars. Una identificació, que ens permet identificar prou clarament 

termes com δοῦλορ o θέπαπον amb el concepte modern d‟esclavitud, tal i com podem 

observar al discurs de Tiberi Grac a favor de la Reforma Agrària recollit per Apià: “εἰ 

δίκαιον ηὰ κοινὰ κονῆ διανέμεζθαι καὶ εἰ γνηζςώηεπορ αἰεὶ θεπάπονηορ ὁ πολίηηρ” 

                                                 
107

 Vid. més avall, a l‟apartat e, sobre “l‟evoluciñ històrica de la terminologia de la dependència”. 
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(App. BCiv. 1. 11).
108

 En aquest fragment concret, podem estar segurs que Apià fa ús 

del terme πολίηηρ com a sinònim de membre del “poble” o “conjunt de la ciutadania”, ja 

que fa referència a la situació de “pobresa” en què es trobaven molts d‟ells (fins al punt 

que veien perillar la subsistència). En correlació amb això, sabem que quan Apià utilitza 

el terme “θεπάπονηορ” es refereix als “esclaus”, ja que fa referència al fet que es 

trobaven exempts del servei militar, i també del caràcter “perillós”, com havia demostrat 

la recent “calamitat de Sicília” (App. BCiv. 1. 9), amb clara referència a la segona 

revolta d‟esclaus de Sicìlia. L‟oposiciñ ciutadans lliures-esclaus en el discurs de Tiberi 

es troba confirmada pel text de Plutarc (Ti. Gr. 8. 1-9), en el qual predomina l‟ús de 

l‟expressiñ “homes lliures” (ἐλεςθέπων), en compte de “ciutadans” (πολίηηρ), i on es fa 

referència expressa a que els οἰκέηηρ utilitzats pels rics eren “estrangers importats” 

(“οἰκέηαρ ἐπειζάκηοςρ καὶ βαπβάποςρ”).
109

  

 

 En general, els termes que trobem utilitzats en major freqüència a les fonts 

clàssiques per a establir l‟oposiciñ lliure-no lliure (especialment, als discursos de tipus 

socio-polític), són els de servus o servitus en el cas romà, i δοῦλορ i δοςλεία, en el cas 

grec.
110

 El motiu resulta obvi si tenim en compte que en aquests contextos, l‟element 

que interessa ressaltar més és la “independència personal” front a la dependència o 

submissió a que se trobaven sotmesos els esclaus. Per aquest motiu, la paraula utilitzada 

per a referir-se a la dependència de tipus col·lectiu, com la dels ilotes, i aquella 

individual, dels esclaus atenesos, és exactament la mateixa: δοςλεία, és a dir, no-lliure. 

Això ens obliga, un cop més, a examinar el context en què apareixen aquests termes per 

poder establir amb seguretat si realment es refereixen a l‟esclavitud o no.  

 

 És important destacar això perquè l‟ús que trobem del concepte de “llibertat” 

(ἐλεύθεπορ o libertas) a una sèrie d‟autors com sñn Platñ, Xenofont, Aristòtil i Cicerñ, 

presenta una varietat de significats que no cobreixen només aquest últim sentit que hem 

destacat. Diversos passatges de les obres d‟aquests autors ens posen clarament de 

manifest que quan parlen de persones “lliures”, solen pressuposar també que es tracta de 

ciutadans de ple dret, i sovint també, de ciutadans amb esclaus i propietats d‟una certa 

                                                 
108

 “[i Tiberi digué] si no era legìtim dividir entre els conciudadans allò que era comú, si un ciutadà 

[πολίηηρ] no era sempre més digne i de més consideraciñ que un esclau [θεπάπονηορ]”. (trad. pròpia). 
109

 A l‟apartat 3. 2. 5. e., analitzem amb més detall el discus de Tiberi, i la forma com és recollit per Apià 

i Plutarc. 
110

 Tot i que també s‟utilitzen altres termes, com els de θέπαπον i οἰκέηαρ utilitzats en els textos de Plutarc 

i Apià utilitzats més amunt, i el de mancipium a la legislació romana, entre altres variants. 
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entitat.
111

 No obstant, en alguns passatges de les obres dels mateixos autors 

(especialment Aristòtil i Ciceró), també trobem un ús més extens del concepte de 

“llibertat” individual, de tipus “democràtic”.
112

 Això ens posa de manifest la necessitat 

d‟estudiar amb més atenciñ els contextos en què apareixen aquestes referències a la 

“llibertat” del que tradicionalment s‟ha tendit a fer. 

 

 

                                                 
111

 Al capítol 3. 2. 2. aportem arguments i exemples per a justificar aquesta posició per la nostra part. 
112

 En el cas d‟Aristòtil, especialment a la Constitució d‟Atenes (Ath. Pol.). 
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2. 3. 4. PROBLEMES INTERPRETATIUS DE LES FONTS 

 

 

 El motiu pel qual hem destacat l‟existència d‟aquests quatre “camps semàntics” 

de la terminologia que tradicionalment s‟ha traduït pel concepte d‟esclavitud, és posar 

de manifest els errors d'interpretació que pot ocasionar la traducció sistemàtica d'aquests 

termes pel concepte modern d‟esclavitud. Això es pot observar de forma més clara si 

examinem algunes de les referències més citades en els estudis sobre l'esclavitud antiga, 

i que segons veurem, cal d'examinar amb més atenció del que s'ha tendit a fer. El primer 

text que ens interessa destacar és la referència de l'historiador grec Teopomp de Quios 

sobre “l'aparició de l'esclavitud-mercaderia”: 

 

  “Χῖοι ππῶηοι ηῶν „Ελλήνων μεηὰ Θεηηαλοὺρ καὶ Λακεδαιμονίοςρ ἐσπήζανηο δούλοιρ, 

ηὴν μένηοι κηῆζιν αὐηῶν οὐ ηὸν αὐηὸν ηπόπον ἐκείνοιρ... Λακεδαιμόνιοι μὲν γὰπ καὶ Θεηηαλοὶ 

θανήζονηαι καηαζκεςαζάμενοι ηὴν δοςλείαν ἐκ ηῶν „Ελλήνων ηῶν οἰκούηοων ππόηεπον ηὴν 

σώπαν ἣν ἐκεῖνοι νῦν ἔσοςζιν [...] Χῖοι δὲ βαπβάποςρ κέκηηνηαι ηοὺρ οἰκέηαρ καὶ ηιμὴν αὐηῶν 

καηαβάλλονηερ‟.” (Ath. 6. 265b-c [FGrHist. 115; F. 122a]).
113

 

  

 El text que acabem de citar constitueix una de les fonts més útils per a conèixer 

la realitat de l‟esclavatge en la Grècia antiga, i els usos terminològics de què disposaven 

els grecs per a referir-se a aquesta institució. Els dos primers elements que es poden 

observar al text és que l‟autor fa un ús intercanviable de les paraules δοῦλορ i οἰκέηηρ, 

que són utilitzades com a sinònims per a referir-se a aquelles persones que: 

  

1. Són utilitzades per a dur a terme el treball. 

2. Es troben sotmeses al poder d‟un altre. 

3. No són de condició lliure. 

  

 Però tal i com es pot observar, aquestes condicions es poden aplicar tant a les 

poblacions d‟ilotes i penestes que eren de cultura “hel·lènica” i es trobaven sotmesos de 

forma col·lectiva com a conseqüència de la conquesta del seu territori; com els servents 

                                                 
113

 Els quiotes foren els primers dels grecs, després dels tesalis i els lacedemonis, que es serviren de 

δούλοι, però no [dugueren a terme] la seua adquisició de la mateixa manera que aquells. En efecte, els 

lacedemonis i tesalis [...] es proveïren de δούλοι a base dels hel·lens que habitaven abans el territori que 

ells posseeixen ara. [...] En canvi, els οἰκέηαi en possessió dels quiotes són estrangers, i paguen un preu 

per ells. (trad. pròpia). 
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d‟origen estranger (βάπβαπορ) adquirides pels quiotes a través de la compra (ηιμή). El 

segon grup constitueix el que actualment coneixem per “esclavitud”, mentre que el 

primer no, d‟acord amb la concepciñ actual del terme.
114

 El text de Teopomp resulta de 

gran interès perquè ens aporta dos elements clars per a identificar “l‟esclavitud”, i 

diferenciar-la clarament d‟altres formes de dependència. Per altra banda, ens demostra 

el caràcter erroni del principi generalment acceptat segons el qual, el terme δοῦλορ 

constitueix la traducció més clara del terme modern “d‟esclavitud”,
115

 mentre que el 

terme οἰκέηηρ resulta menys clar sobre la condiciñ jurìdica de la persona en qüestiñ, tal i 

com per exemple ha defensat M. I. Finley (1977a: 98).
116

 A partir del fragment de 

Teopmp, en canvi, la conclusió més lògica seria la contrària.  

 

 La resposta a aquesta paradoxa aparent, des del nostre punt de vista, és que el 

significat principal del terme δοῦλορ és aquell de la dependència, tal i com hem indicat 

més amunt, i precisament per aquest fet, la majoria de referències que trobem en els 

textos dels oradors de l‟Atenes democràtica als esclaus, com a oposats a la poblaciñ 

atenesa de condiciñ lliure, utilitzen la paraula δοῦλορ.
117

 Per aquest motiu també, la 

paraula majoritàriament emprada per Aristòtil al llibre I de la Política per a parlar de la 

justìcia de la relaciñ entre la persona que domina (δεζπόηηρ), i aquella que és dominada, 

és el terme δοῦλορ. Però quan la discussiñ és de caràcter econòmic més que no pas 

polìtic, com és el cas de l‟Econòmic de Xenofont, la paraula majoritàriament utilitzada 

per a referir-se a aquells que es trobaven al seu servei (i que en molts casos podem 

constatar que es tractava d‟autèntics esclaus),
118

 és la de οἰκέηηρ. A partir d'aquesta 

interpretació resulta més comprensible el text de Teopomp, i fins i tot, ens ajudaria a 

entendre que existira una certa preferència a utilitzar el terme δούλοι per als ilotes, i el 

de οἰκέηαρ per als esclaus autèntics, tot i que ambdñs termes mostren un caràcter 

intercanviable en el text. 

 

                                                 
114

 Vid. cap. 2. 1. 1. 
115

 Fins a on coneixem, únicament Mactoux ha posat de manifest que “la signification du mot n‟était pas 

tansparente et que, loin de dénoter l‟esclave de type merchandise” (1979: 35), com hem comentat més 

amunt, però la traducciñ majoritàriament utilitzada és la d‟esclau, des de l‟accepciñ aportada pel Lidell-

Scott (1940), fins a especialistes més crítics amb la terminologia de la dependència, com Finley (1977a: 

98). 
116

 Segons Finley, perquè el terme οἰκέηηρ únicament es refereix al seu caràcter com a “criat domèstic”, 

que “podia ser de condiciñ lliure o no” 
117

 A Mactoux (1979, 1980) trobem nombrosos exemples d‟aquesta literatura discursiva. 
118

 III. 4; V. 16-17; VII. 35; IX. 5 
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 La prova definitiva del que la idea que estem argumentant la trobem a un 

passatge de l‟obra de Crissip recollit per Ateneu, que fins ara ha sigut escassament 

destacat en els estudis de terminologia,
119

 a pesar del seu valor explicatiu: “διὰ ηὸ ηοὺρ 

ἀηελεςθέπορ μὲν δούλοςρ ἔηι εἶναι, οἰκέηαρ δὲ ηοὺρ μὴ ηῆρ κηέζεωρ ἀθειμένοςρ ῾ὁ γὰπ 

οἰκέηηρ, θηζί, δοῦλόρ ἐζηι κηήζει καηαηεηαγμένορ᾿ “
120

 (Athen., VI, 267b-c).
121

 El 

fragment té sentit si seguim la interpretaciñ del terme δοῦλορ que hem proposat més 

amunt, com el terme preferit per a indicar la submissió, la dependència, però no 

necessàriament el concepte “d‟esclau”. A partir de la frase de Crissip resulta prou clar 

que el terme δοῦλορ definia una categoria de persones que es trobaven excloses de 

l‟estatut del ciutadà de ple dret, com els ilotes espartans, els esclaus i els lliberts. Per 

altra banda, resulta lògic que la paraula οἰκέηηρ, en canvi, no resulte aplicable al llibert, 

en el sentit que fa referència expressa a aquells que es troben al servei de la casa. Així 

doncs, arribem a la conclusió de que cap de les dues paraules es pot traduir de forma 

literal pel terme modern d‟esclau, cosa que contrasta amb l‟actitud de la majoria de 

filòlegs i historiadors de l‟antiguitat, que actualment segueixen apostant de forma 

majoritària per la traducciñ del terme δοῦλορ pel modern “d‟esclau”, d‟acord amb la 

interpretaciñ tradicional. Una pràctica que ha portat a que els traductors d‟Ateneu 

s‟hagen trobat sempre amb problemes a l‟hora de traduir el fragment que acabem de 

citar. Això es pot observar clarament si comparem algunes de les traduccions modernes 

que s‟han fet d‟aquest fragment, com la de la castellana que trobem en la recent ediciñ 

de llibre sisè d‟Ateneu a Gredos: 

 

  “doûlos (esclavo) y oikétês (sirviente) difieren de que los libertos siguen siendo doûloi 

(esclavos), mientras que los oikétai son los que no se han desprendido de su condición de objeto 

de posesiñn.: „Pues el oikétês –dice- es un esclavo que se cuenta entre los bienes poseìdos‟ “ 

(Ateneo, 2006: 132 [trad. de L. Rodríguez-Noriega Guillén]). 

 

 La traducció realitzada per Rodríguez-Noriega Guillén resulta tècnicament 

incorrecta pel que fa al significat actual de la paraula “esclau”, ja que aquesta defineix 

una condiciñ jurìdica de la qual se‟n desprenen els lliberts. Així doncs, si prenem al peu 

                                                 
119

 Una aproximació recent a la interpretació d'aquest fragment la trobem a D. Plácido (1997: 113-114). 
120

 “Aquells que han sigut alliberats sñn encara δοῦλορ, mentre que aquells que encara no han sigut 

alliberats del vincle de propietat s‟anomenen οἰκέηαι: „perquè l‟οἰκέηηρ és el δοῦλορ que forma part de la 

propietat.” (trad. pròpia). 
121

 El fragment procedeix, segons Ateneu, de l‟obra de Crissip De la Concòrdia (fr. 353, SVF iii. 86=67Q 

Long-Sedley). 
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de la lletra la traducció realitzada per Rodríguez-Noriega Guillén, ens trobem davant 

d‟una frase incoherent en sì mateixa. Una contradicciñ similar la trobem en la primera 

traducciñ de l‟ediciñ de Harvard (ed. Loeb) de l‟obra d‟Ateneu, realitzada per Charles 

Burton Gulick, on trobem el següent:  

 

  “a slave differs from a domestic in that freedmen are still slaves, whereas those who 

have not been released from ownership are domestics. „For‟, says he, „the domestic is a slave 

appointed thereto by ownership.‟ (Athenaeus, 1929: 201)” 

 

 En aquesta traducció ens tornem a trobar la mateixa paradoxa pel que fa a la 

condiciñ jurìdica de l‟esclau. A partir d‟aquì, Charles Burton es troba amb la necessitat 

d‟indicar en una nota al peu que δοῦλορ “is the generic term for any kind of bondman”, 

mentre que “οἰκέηηρ is a house-slave” (Athenaeus, 1929: 200-201). Però si és així, 

perquè utilitza Burton el terme slave en el text? Aquesta dificultat ha sigut evitada per 

altres traductors a partir de la reproducció de les paraules originals, i evitant traduir els 

termes referents a la dependència en aquest fragment. Això es pot observar, tant a la 

traducció més recent de la Loeb (Athenaeus, 2008), com a una de les primeres 

traduccions realitzades al francès, en 1789, tal i com podem comprovar a continuació:  

 

  “les affranchis son encore douloi, aun lieu que celui qui est oiketees n‟est pas encore 

mis hors de la possession de son maître, puisqui‟l est un doulos que l‟on compte dans la 

proprieté de celui à qui il appartient.” (Athénée, 1789: 506). 

 

  “a doulos is different form an oiketês, because freedmen are still douloi, whereas oiketai 

are individuals who have not been empancipated; an oiketês, he claims, is a doulos who belongs 

to someone”. (Athenaeus, 2008: 229). 

 

 La solució emprada per ambdós autors (en períodes molt diferents), ha sigut la 

de mantenir la terminologia original davant la dificultat de fer quadrar aquests termes 

amb conceptes moderns. Ara bé, tant S. Douglas Olson, com Lefebvre de Villebrune, 

tradueixen la resta de casos en què apareix la paraula δοῦλορ, i la majoria de casos en 

què apareix el terme οἰκέηηρ, pel terme modern “d‟esclau”. El que fan ambdós 

traductors, per tant, és seguir la interpretació tradicional dels termes en la major part del 

text, i ignorar la problemàtica que suposa traduir el fragment abans mencionat. 

L‟exemple demostra, per tant, fins a quin punt ha tingut pes en l‟erudiciñ moderna la 
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interpretació tradicional de la terminologia antiga dedicada a la dependència, 

independentment dels problemes de traducció que plantejaven alguns texts. 

 

 En el cas de la terminologia llatina referida a la dependència la situació resulta 

aparentment més clara quan ens circumscrivim al període clàssic i a determinades 

zones, com Sicília, el territori itàlic i les grans ciutats. En tots aquests casos existeix una 

correspondència amb els terme servus i ancilla per esclau i esclava, tot i que aquests 

foren designats amb major freqüència amb termes menys concrets, com els de puer, 

familia o mancipia. Però quan ens dirigim a contextos més marginals, comencen a 

aparèixer certs problemes d‟interpretaciñ. El Corpus Iuris Civilis constitueix una bona 

mostra del que acabem d‟indicar, ja que quan ens trobem dins l‟àmbit de la ciutat i 

durant el període “clàssic” (segles II a. C.-II d. C. aprox.), la correspondència amb el 

concepte d‟esclau resulta més clara, però quan ens dirigim a les fases més primitives o 

més tardanes la distinció resulta molt més complexa. Un altre exemple ben significatiu 

és la descripció que fa Tàcit de les característiques dels servi que existien entre les 

poblacions germàniques: 

 

  Ceteris servis non in nostrum morem, descriptis per familiam ministeriis, utuntur: suam 

quisque sedem, suos penates regit. Frumenti modum dominus aut pecoris aut vestis ut colono 

iniungit, et servus hactenus paret: cetera domus officia uxor ac liberi exsequuntur. (Germ. 25). 

 

 El que ens descriu Tàcit constitueix, clarament, una forma de dependència 

distinta a l‟esclavitud, però l‟historiador romà no disposava d‟altra paraula, i ni tan sols 

era capaç de concebre la utilitzaciñ d‟un terme diferent per a referir-se a aquest tipus de 

població dependent. Aquest fet reforça la nostra idea de que el significat principal dels 

termes servus i servitus fou la dependència en general, i no pas l‟esclavitud, però que al 

mateix temps, en la literatura procedent de la Roma clàssica disposem d‟una gran 

diversitat de casos en què els termes servus i esclau resulten perfectament 

intercanviables. El motiu d‟això es troba, des del nostre punt de vista, en una evoluciñ 

històrica de la terminologia de la dependència. 
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2. 3. 5. L'EVOLUCIÓ HISTÒRICA DE LA TERMINOLOGIA DE LA 

DEPENDÈNCIA 

 

 

 Un cop establerts quins foren els significats principals de la terminologia 

dedicada a la dependència, cal posar de manifest també que aquests significats no es 

mantingueren totalment estables durant tota l'època antiga, sinó que experimentaren una 

sèrie de canvis en diferents moments històrics. Tal i com va posar de manifest Finley fa 

ja alguns anys:  

 

  “Slavery, or the labour regime more generally, was not something autonomous, and 

therefore it is only by an artificial insistence of some mystical kind of Greek unity that historians 

of antiquity start, as they customarily do, with the assumption that the word doulos indicates 

exactly the same category of persons wherever it appears. [...] There is a fetishism about words 

which must be overcome.” (1983b: 134). 

 

 L‟observaciñ de Finley posa de manifest el problema al qual ens estem referint, 

tot i que en el nostre cas preferim evitar el terme slavery, i assenyalar únicament que “el 

sistema de treball” (the labour regime), fou el que experimentà diversos canvis, i, 

probablement, també el significat de termes com δοῦλορ. Una evoluciñ dels camps 

semàntics als quals feien referència aquest tipus de paraules, conforme evolucionava la 

societat, és el que ens permetria comprendre el significat d‟expressions com la 

coneguda frase de Pòl·lux: “μεηαξὺ δὲ ἐλεςθέπων καὶ δούλων οἱ Λακεδαιμονίων 

εἵλωηερ, καὶ Θεηηαλῶν πενέζηαι...” [Entre la llibertat i l‟esclavitud es troben els ilotes 

dels lacedemonis, els penestes dels tessalis...] (III. 83). Com és possible que es trobaren 

entre ἐλεςθέπων καὶ δούλων els ilotes espartans, si autors com Platñ, Aristòtil i 

Teopomp no tenien cap tipus de dubte en nomenar-los δοῦλορ? La resposta més lògica a 

aquesta situaciñ, des del nostre punt de vista, és que la concepciñ del terme δοῦλορ 

experimentaria una evolució entre la Grècia dels segles V-IV a. C. de Plató, Aristòtil i 

Teopomp, i l‟Alexandria dels segles III i II a. C., del gramàtic alexandrì Aristòfanes de 

Bizanci, que era font de Pòl·lux.
122

 Entre altres possibles motius, el que sí tenim 

                                                 
122

 Aristòfanes de Bizanci (257-180 a. C.) es convertí en cap de la biblioteca d‟Alexandria el 194 a. C., 

des de la qual treballà en l‟estudi i ediciñ de la literatura grega, des dels poemes homèrics i l‟obra 

d‟Hesìode, a les comèdies d‟Aristòfanes. Aquest treball li degué aportar un coneixement sobre aquestes 

formes de dependència “entre l‟esclavitud i la llibertat”, que havien predominat a Grècia durant èpoques 
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constància és de la independència de Messènia l‟any 368, la qual cosa suposà 

“l‟alliberament” de la major part dels ilotes espartans. Això, i la fundació dels regnes 

hel·lenístics, sembla que influencià en una transformació de la concepció del terme 

δοῦλορ, que deixà d‟aplicar-se a la poblaciñ hel·lena, la qual cosa ens indica l‟existència 

d‟una concepciñ prou semblant a l‟actual “d‟esclavitud” en la ment de Pòl·lux. Això 

significaria que, almenys durant un període històric i una àrea geogràfica concreta, el 

terme δοῦλορ resulta traduïble pel concepte modern “d‟esclavitud”. Un fet que 

probablement es trobaria vinculat al fet que l‟esclavatge experimentés un gran 

desenvolupament en el context en què es situava aquest autor.
123

 No obstant això, autors 

d‟època posterior, com Plutarc i Ateneu, tornen a utilitzar aquest, i altres termes referits 

a la dependència, per a referir-se de forma indistinta als autèntics esclaus i altres tipus 

de població dependent, la qual cosa ens obliga a limitar la cita de Pòl·lux a un context 

històric i geogràfic molt concrets. 

 

 La hipòtesi que aquí defensem sobre els canvis de significat en la terminologia 

de la dependència com a conseqüència dels canvis socials i polítics, sembla confirmar-

se també quan ens dirigim als perìodes històrics anteriors a l‟època clàssica. En aquests 

últims, la localitzaciñ d‟una terminologia dedicada especìficament als esclaus resulta 

encara més difícil. Un bon exemple el constitueix el fet que, segons Finley, l‟ús dels 

termes δοῦλοι i οἰκεύρ (que sñn utilitzats com a sinònims del mateix) a la llei de Gortina 

no es correspon al que nosaltres entenem per “esclavitud”, ja que aquests tenien el dret a 

tenir una casa, una família, certes possessions, i a transmetre aquestes hereditàriament 

(1983b: 137). Tot plegat ens parla d‟una poblaciñ dependent, una mena de “serfs” (tot i 

que Finley evita usar aquest terme), que es troba en una situació molt distinta a allò que 

actualment coneixem amb el nom d‟esclavitud. És molt possible que succeís una cosa 

molt similar en el cas dels termes micènics do-e-ro i do-e-ra, que apareixen amb gran 

freqüència, i que segons els descobridors del Lineal-B, Ventris i Chadwick: “...the 

translation „slave‟ is probably here leading us to a false conception of social status” 

(1973: 123). 

 

                                                                                                                                               
anteriors. Pòl·lux, per la seua banda, procedia de la ciutat egìpcia d‟origen grec de Nàucratis, i visqué 

durant el segle II d. C., durant el regnat de Còmode. (Font: Hammond-Scullard, 1970). 
123

 A partir del detallat estudi de Biezunska-Malowist (1974) resulta prou evident que l‟esclavatge 

experimentà un desenvolupament notable a l‟Alexandria dels segles III i II a. C., la qual cosa pogué 

influenciar en l‟observaciñ d‟Aristòfanes de Bizanci. 
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 En el cas dels termes llatins servus i mancipium succeeix una cosa similar si els 

contemplem des d‟una perspectiva històrica i semàntica àmplies. Però a diferència de la 

literatura grega, la romana presenta un cas particular, ja que els testimonis més antics 

d‟aquesta procedeixen del perìode en què ja s‟havia abolit el nexum i la importació 

d‟esclaus (per mitjà de la guerra o la compra) ja havia adquirit una notable 

importància.
124

 Així, a un dels testimonis romans més antics de la utilització de la 

paraula servi, que és la comèdia de Plaute Captivi, podem comprovar com aquesta és 

utilitzada en tot moment per a referir-se a autèntics esclaus (que són capturats en guerra, 

comprats i venuts, i es troben en una situació de gran vulnerabilitat). Per a la història de 

Roma no disposem de cap font semblant a fonts gregues com la llei de Gortina o els 

poemes homèrics, que ens permeten observar l‟ús de la mateixa terminologia per a 

referir-se a formes de dependència distintes. Això ens porta, en el cas de la terminologia 

llatina, a una evolució inversa a la que ens trobem en el cas grec, ja que les fonts que 

ens permeten establir una equivalència entre els termes servus i esclavitud d‟una forma 

més clara són precisament les més antigues, que sñn les d‟època republicana. Els 

fragments del Corpus Iuris Civilis que ens permeten establir una correlació més clara 

entre la legislació romana referida als servus i el concepte modern d‟esclavitud sñn els 

més antics. De forma semblant, una de les fonts que ens permet establir una 

diferenciaciñ més clara entre l‟esclavitud i altres formes de treball dependent a l‟època 

romana és el De re rustica de Varró, i especialment, el següent passatge: 

 

  “omnes agri coluntur hominibus servis aut liberis aut utrisque: liberis, aut cum ipsi 

colunt, ut plerique pauperculi cum sua progenie, aut mercenariis, cum conducticiis liberorum 

operis res maiores [...] iique quos obaerarios nostri vocitarunt et etiam nunc sunt in Asia atque 

Aegypto et in Illyrico complures. De quibus universis hoc dico, gravia loca utilius esse 

mercennariis colere quam servis” (Rust. 1. 17. 2). 

 

El  fragment que acabem de citar constitueix, junt al fragment de Pòl·lux (3. 83), 

una de les poques referències del món clàssic on podem identificar, sense cap mena de 

dubte, un terme (en aquest cas servus) amb el concepte modern “d‟esclavitud”. El 

fragment té l‟avantatge d‟informar-nos també d‟altres tipus de treballadors, que Varrñ 
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 De Martino (1979c) i Storchi (1997) ens demostren la dificultat d‟estudiar els orìgens de l‟esclavitud a 

Roma com a conseqüència de al falta de fonts procedents del període arcaic i els primers temps de la 

república. Les fonts de Tit Livi i Dionis d‟Halicarnàs ens resulten inútils per a l‟estudi de la terminologia 

ja que ambdós són autors del segle I a. C., i per tant, utilitzen la terminologia pròpia de la seua època (tot i 

que Dionís es refereix als romans sotmesos al nexum, significativament, amb el terme δοῦλορ). 
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agrupa sota la condició de “lliures”, i entre els quals es troben: els pobres que treballen 

amb les seues pròpies mans, els jornalers (mercenariis), i els “endeutats que pagaven 

amb la seua feina” (obaerarios). Pel que fa a aquest últim grup, Varró el situa en el 

passat (nostri vocitarunt), o en altres territoris (com Àsia, l‟Egipte i Ilìria), la qual cosa 

sembla informar-nos sobre l‟aboliciñ del nexum. Aixì doncs, quan Varrñ s‟enfronta a la 

qüestió de quin tipus de “treballadors” utilitzar en les seues terres, contempla únicament 

dos d‟aquests grups: els servi i els mercenaria, el segon dels quals entraria en la 

condició de “lliures”. Aixì doncs, a diferència de diverses fonts d‟època anterior i 

d‟altres territoris, Varrñ no agrupa tots aquells que es troben al seu servei sota un mateix 

terme, sinó que pel contrari, diferencia entre els que són lliures (és a dir, ciutadans 

romans), i aquells que no ho són (i que eren esclaus importats). En aquesta diferència 

respecte a èpoques anteriors creiem que intervenen quatre factors diferents: 

 

1. L‟aboliciñ de la instituciñ del nexum a partir de la Llei Paetilia (el 326 

a. C.) com a resultat del “conflicte patrici-plebeu”, i de nou, a partir de 

la Lex Iulia de cessione bonorum, que en essència repetia el mateix 

contingut de la llei Paetilia. 

2. La importaciñ massiva d‟esclaus al nucli de l‟imperi romà que es 

produeix en aquesta època (segles II-I a. C.) com a resultat de la 

polìtica expansiva de Roma, i que coneixem bé gràcies a l‟obra de 

Posidoni.
125

 

3. L‟interès erudit de Varrñ per establir definicions clares dels conceptes 

que utilitza (i que el porta a fer una classificació tan clara de tipus de 

treballadors diferents). 

4. Una sensibilitat política especial per indicar el caràcter “lliure” dels 

ciutadans més empobrits, com a conseqüència del caràcter 

relativament recent de la llei Iulia, i de les reivindicacions dels tribuns 

de la plebs, amb episodis sonats, com el de la Reforma dels Grac. 

 

Aquest últim aspecte considerem que és de gran importància perquè ens 

demostra un interès explìcit per part de Varrñ, a l‟hora d‟indicar la condiciñ “lliure” de 

certs grups de treballadors, que en altres períodes històrics són descrits amb la mateixa 

                                                 
125

 Vid. cap. 3. 1. 3. d. 
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terminologia que es feia servir per a referir-se als esclaus.  Aquest interès de Varró es 

posa altre cop de manifest en la definició que ell mateix estableix del terme nexum: 

“inde nexum dictum. Liber qui suas operas in servitutem pro pecunia quam debebat, 

dabat dum solveret, nexos vocatur” (De Ling. Lat. 7. 105). La descripció de Varró 

posseeix una contradicció intrínseca molt interessant, ja que parla de “l‟home lliure” 

(liber) que treballa “en condició de servitutem” per tal de saldar el seu deute. Si fem 

servir la traducció més difosa del terme “servitutem”, haurìem d‟extreure la conclusiñ 

que es tracta de “l‟home lliure” que treballa en “condiciñ d‟esclavitud”, la qual cosa és 

contradictòria en si mateixa: ja que l‟esclau no pot canviar de condiciñ, ho és o no ho és. 

Si acceptem, en canvi, que el terme servitutem i els seus derivats indiquen la 

“dependència” en general, la frase sí que té sentit. 

 

La idea que defensem aquí es troba confirmada, a més a més, per una sèrie de 

fonts diferents. Un bon exemple el trobem a un cèlebre passatge del De oficiis de 

Ciceró, en el qual indica el següent: “inliberales autem et sordidi quaestus 

mercennariorum omnium, quorum operae, non quorum artes emuntur; est enim in illis 

ipsa merces auctoramentum servitutis” (Off. 47. 150-151). Així, segons Ciceró, no era 

digne de l‟home lliure “vendre el seu propi treball”, és a dir, ésser un mercenarii, 

precisament una de les categories de treballadors que Varró inclou “entre els lliures”. És 

interessant destacar que Ciceró era contemporani de Varró (ambdós visqueren en el 

context de les Guerres Civils que conduïren a la fi del règim republicà). Aquesta 

coincidència temporal, i la diversitat d‟opinions a l‟hora d‟enquadrar els mercenarii 

entre els “lliures”, ens mostra el caràcter relativament “recent” de la inclusiñ d‟aquests 

grups entre els “lliures”, i com a conseqüència, la limitació del terme servus (però no els 

seus derivats) als autèntics esclaus. 

 

 Un altre text que va en aquesta direcciñ, tot i que d‟una època posterior, és un 

fragment de les Declamacions pseudo-quintilianes
126

 en el qual es planteja un conflicte 

segons el qual no quedava clar si un “deutor”(addictus), havia quedat alliberat de les 

seues obligacions, o no. El conflicte sorgeix perquè a partir de la mort d‟un propietari 

romà, aquest havia declarat l‟alliberament dels seus servi per testament (servos 

manumisit). Aleshores, el deutor reclama el seu alliberament, però els hereus s‟hi 

                                                 
126

 Quintilià visqué en el segle I d. C., però existiesen dubtes de que ell fos realment l‟autor de les 

Declamacions, i de no ser-ho, la seua data de redacció resulta incerta. 
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oposen amb l‟argument de que no era el mateix trobar-se en situació de servire, que 

ésser un servus, tal i com podem observar a la següent frase: “ „Addictus donec solverit 

serviat,‟ ut opinor, „non servus sit‟.” (Declam. 312. 3-4). A continuació indica que els 

deutors tenen un nom de família (nomen) i es troben inscrits en una tribu, mentre que els 

servi no. La primera deducciñ lògica que podem extreure d‟aquestes observacions és 

que en aquest text també apareix una concepció del servus que coincideix plenament 

amb el nostre concepte d‟esclavitud, que concorda amb les observacions de Varrñ i amb 

la definició establerta pel Digest (1. 5. 4.). Però si ens hi fixem bé, el conflicte sorgeix 

precisament perquè no existia un consens sobre el significat del terme servus, i per això 

mateix, el deutor havia volgut entendre que amb l‟expressiñ “servos manumisit” ell 

quedava alliberat.  

 

En època tardoimperial aquesta situació tornaria a canviar de nou, la qual cosa 

provocaria noves dificultats en l‟ús de la terminologia referida a la dependència per part 

d‟alguns legisladors, tal i com podem comprovar al següent document datat en l‟any 

393 d. C.: 

 

“Et ne forte colonis tributariae sortis nexibus absolutis vagandi et quo libuerit recedendi 

facultas permissa videatur, ipsi quidem originario iure teneantur, et licet condicione videantur 

ingenui, servi tamen terrae ipsius cui nati sunt aestimentur nec recedendi quo velint aut 

permutandi loca habeant facultatem, sed possessor eorum iure utatur et patroni sollicitudine et 

domini potestate.” (Cod. Just. 11.52.1).  

 

Les dificultats del legislador per definir la situació ens demostra una dificultat 

per aplicar conceptes que en una època anterior tenien un sentit parcialment diferent, a 

una nova situació. Així, els colons són servi  ̧i al mateix temps, no ho són. De fet, bona 

part del Corpus Iuris Civilis es troba ple d‟aquest tipus de contradiccions, ja que 

recopila la legislaciñ procedent d‟èpoques molt diferents i la presenta com si constituìs 

un bloc legal homogeni, creant així una falsa sensació que seria mal interpretada durant 

bona part de les èpoques medieval i moderna (Schiavone, 1989b: 884-885). Una 

evidència clara de l‟observaciñ de Schiavone referida al nostre tema la constitueix, des 

el nostre punt de vista, el següent fragment del Digest: 
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“Igitur in potestate sunt servi dominorum (quae quidem potestas iuris gentium est: nam 

apud omnes peraeque gentes animadvertere possumus dominis in servos vitae necisque 

potestatem fuisse) et quodcumque per servum adquiritur, id domino adquiritur. 

Sed hoc tempore nullis hominibus, qui sub imperio Romano sunt, licet supra modum et 

sine causa legibus cognita in servos suos saevire. Nam ex constitutione divi Antonini qui sine 

causa servum suum occiderit, non minus puniri iubetur, quam qui alienum servum occiderit. Sed 

et maior asperitas dominorum eiusdem principis constitutione coercetur.” (Dig. 1. 6. 1. [Gai. 1. 

1-2]) 

 

 El fragment és summament interessant, perquè ens mostra la unió, dins del 

mateix apartat, de lleis referents a períodes diferents. Mentre que la primera estableix 

una definició de la relació entre el servus i el seu amo que es correspon a la nostra 

concepciñ d‟esclavitud, i que degué aplicar-se a la península itàlica i moltes ciutats 

romanes durant l‟època clàssica (“Igitur in potestate sunt servi dominorum”), la segona 

marca un distanciament clar respecte a la llei anterior (“Sed hoc tempore nullis 

hominibus, qui sub imperio Romano sunt, licet supra modum et sine causa legibus 

cognita in servos suos saevire”). Aquesta segona llei ens mostra, per un costat, una 

moderació clara en el tracte dels servi respecte al que observem en altres lleis 

contingudes al mateix codi legal (i que segurament procedeixen de l‟època clàssica) i en 

segon lloc, una consciència de que s‟ha produït aquest canvi. Independentment dels 

canvis que es pogueren produir en la instituciñ de l‟esclavatge durant l‟època 

tardoimperial, el que ens demostra aquest fragment és la dificultat d‟interpretar les 

referències romanes a la servitus com un tot homogeni traduïble pel concepte modern 

d‟esclavitud. Tal i com hem indicat al capìtol anterior, els romans tingueren una 

concepciñ tan interioritzada de l‟esclavatge com un element natural de la cadena 

jeràrquica de la societat, que no trobaren la necessitat d‟establir una diferenciació clara 

amb altres formes de dependència, com sì ha succeït a l‟època actual.  

 

 Un últim exemple que ens interessa destacar per la seua importància en la 

historiografia posterior el trobem en l‟adaptaciñ de la legislaciñ romana feta pels regne 

visigot d‟Hispània, al segle VI d. C., es repeteix el mateix principi, que apareix present 

al llarg de tot el codi, on no apareix cap referència als coloni, tot i que tenim constància 

de la importància del colonat durant aquest període. La constataciñ d‟aquest fet porta a 

Finley a realitzar-se la següent pregunta: “Are we to assume that coloni were included 

under servi?” (1998: 192). La resposta a aquesta qüestió resulta complicada, però del 
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que sí en podem estar segurs és que la fixació per llei de la summa divisio de la societat 

no resulta suficient per a suposar que tota la societat es trobava dividida d'una forma 

clara dins les categories expressades, i encara menys, que aquestes foren enteses en 

aquesta època com una divisió entre “lliures” i “esclaus”. 
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2. 4. LA DIVISIÓ DE LA TERMINOLOGIA DE LA DEPENDÈNCIA 

DURANT L’EDAT MITJANA 

 

 

2. 4. 1. LA “SERVITUD” MEDIEVAL I L’ORIGEN DE LA PARAULA 

“ESCLAU” 

 

 

 Un dels aspectes que ens interessa destacar en la nostra recerca és l‟evoluciñ que 

tingué la terminologia referida a la dependència durant l‟edat mitjana, tant pel que fa a 

la preservació del terme “serf” (servus), com en el fet que es produìs la difusiñ d‟un nou 

terme, el “d‟esclavitud, per a referir-se a la forma més extrema de dependència.  La 

informaciñ que ens aporten les fonts de què disposem en l‟actualitat ens parlen d‟una 

escissió en la terminologia utilitzada en Europa per a referir-se a la dependència des de 

el segle XIII aproximadament, gairebé inaudita en la història universal. Tal com hem 

vist al capìtol anterior, existiren dues fases conegudes a l‟Atenes democràtica i a la 

Roma tardorepublicana i altoimperial, en què els termes referits a la dependència 

δοῦλορ i servus (entre altres variants) es produïren pràcticament en sinònims del terme 

modern “esclau”, però aquest fou un resultat de circumstàncies històriques especials, i 

en cap cas, es creà una paraula diferent per a referir-se de forma genèrica a les demés 

formes de treball dependent.
127

 En aquest capítol fem un repàs de com el terme servitus 

mantingué el seu significat original i seguí aplicant-se a la dependència en general 

durant tota l‟edat mitjana, mentre que a partir de determinat moment, és començà a 

assentar la utilitzaciñ d‟una terminologia diferent per a referir-se al cas particular de 

“l‟esclavitud”, i diferenciar-lo de les formes de dependència aplicades a la població 

autòctona.  

 

 Aquest capítol té un caràcter diferent a la resta del present treball de recerca, ja 

que aquí no tractem de proposar noves hipòtesis interpretatives pel que fa a la 

historiografia o a la història antiga, sinó simplement constatar una sèrie de fets que ja 

                                                 
127

 Sí que existiren, en canvi, una diversitat de termes per a referir-se a casos particulars, com els de 

“ilotes” i “penestes” (que foren generalment agrupats sota la consideraciñ de δούλοι pels grecs), el de 

hectemoroi, i en el cas romà els de addictus i obaerarius, per als romans sotmesos al nexum, també 

anomenats servi en nombroses ocasions. (Vid. capítol anterior). 
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han sigut estudiats per altres autors. Per aquest motiu, la bibliografia utilitzada per a la 

realitzaciñ d‟aquest capìtol no té caràcter exhaustiu, sinó que ha sigut seleccionada 

únicament en raó de les preguntes que necessitàvem respondre. Únicament en alguns 

casos hem fet algunes aportacions interpretatives, que degut al caràcter limitat del 

període medieval, tenen un caràcter merament hipotètic. Per altra banda, aprofitem 

l‟ocasiñ per llançar la hipòtesi de que, possiblement, alguns dels canvis que destaquem 

per a l‟edat mitjana, com la utilitzaciñ de termes especìfics per a referir-se a la població 

dependent d‟origen estranger, és possible que també es produïren en determinats 

períodes de la història antiga. Malauradament, el coneixement històric depèn de les 

fonts que s‟han conservat, i en ocasions, aquestes no resulten suficients per a 

fonamentar amb seguretat determinades propostes interpretatives. 
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2. 4. 2. EL SIGNIFICAT DELS TERMES SERVUS I SERVITUS DURANT 

L'EDAT MITJANA: EVOLUCIÓ I CONTINUÏTAT 

 

 

 La qüestió de l'origen de la “servitud de la gleva” medieval i de l'evolució del 

significat del terme servitus entre l'època romana i l'edat mitjana, constitueix un dels 

problemes més estudiats entre els medievalistes, i a pesar d'això, encara és un dels 

temes més obscurs i controvertits de la història medieval. El problema procedeix, en 

bona mesura, de l'obscurantisme de les fonts. A partir de l'esfondrament de l'estructura 

institucional, jurídica i cultural que seguí la caiguda de l'imperi romà es produeix també 

la pràctica desaparició de les fonts sobre l'estructura social que posseïm per a l'època 

anterior. A pesar d'això, sí que disposem d'algunes fonts disperses, que s'han de llegir 

amb precaució. Un bon exemple d'això és el cas de la legislació del regne visigot 

d'Hispania, que manté una gran semblança amb el Corpus Iuris Civilis recollit per 

Justinià (també en el segle VI d. C.), en establir que la divisió de la societat era 

principalment entre liberi i servi. Tal i com hem indicat al capítol anterior, en aquest 

codi legal no apareix especificat en quin dels dos grups quedarien inclosos els coloni, la 

qual cosa porta a Finley a plantejar-se la qüestió:  “Are we to assume that coloni were 

included under servi?” (1998: 192). Independentment de la resposta a aquesta qüestió, 

el que ens demostra aquest fet és que els textos legals no retraten tot l'espectre de 

situacions de “treball per a altres” o dependència personal que devia existir en aquestes 

societats. Però si assumim la traducció del terme servitus que nosaltres proposem, i el 

significat que havia adquirit la “llibertat” durant l'època clàssica, com a sinònim de 

l'adquisició d'una sèrie de drets jurídics per part de les classes populars, aleshores la 

resposta més lògica sembla ser que gran part de la població autòctona havia deixat de 

pertànyer a la condició de liber, i havien passat a formar part de la massa dels no-lliures 

(servi). En aquest procés pogué influenciar la destrucció de l'estructura institucional 

romana, que hauria jugat en detriment dels drets jurídics aconseguits per les classes 

populars durant l'època clàssica. No obstant, és molt possible que des del punt de vista 

estrictament jurídic, alguns membres de les classes populars mantingueren el títol de 

liberi, la qual cosa permetria explicar la creació de matrimonis entre homes de condició 

servil i dones de condició lliure, cosa que hauria sigut del tot impossible durant l'època 

clàssica (Rio, 2006: 16-23).  
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 En tot cas, l'esquema que aquí proposem roman en l'àmbit de l'hipotètic, ja que 

com hem indicat, les fonts d'aquest període són molt obscures al respecte. El que sí 

tenim constància, i ens interessa destacar aquí, és que en una època posterior sí tenim 

constància de l'associació servi amb la major part de la massa de la població autòctona, 

la qual cosa significa que el terme servitus adquiriria un caràcter de “classe”, en 

comptes de constituir únicament un terme jurídic. Aquest caràcter de classe queda 

demostrat per la cèlebre divisió tripartita de la societat medieval establerta pel bisbe 

Aldéberon de Laon en el segle XI entre: oratores, bellatores i servi. La divisió 

d'Aldéberon no contempla més grups dins la societat, la qual cosa ens indica que tots els 

treballadors eren enquadrats dins la categoria de servi, a excepció d'aquells que 

posseïren recursos suficients per a poder-se pagar el seu propi armament. Un cas similar 

es produiria en el segle XIII, quan el rei de França encomanà a una sèrie de juristes que 

crearen un codi legal a partir del model llegat pel Corpus Iuris Civilis, i aquests 

inclogueren totes les categories de treball dependent d'aleshores (anomenats mains 

mortes, hommes de corps, etc.) sota la categoria única de servi.  

 

A partir d'aquí, la corrent historiogràfica principal ha sigut la d'interpretar que 

aquest canvi de significat seria el producte d'una transformació de l'estructura social 

clàssica entre esclaus i lliures (entre els quals es trobaven inclosos els colons i els 

jornalers), per la medieval o “feudal” entre la noblesa, per un costat, i la resta de la 

població, per l'altre (que serien els “serfs”). Únicament alguns grups que no formaven 

part de la noblesa, com els petits propietaris de ple dret, o els artesans de les ciutats, 

escaparien a la condició de “serfs”, però la seua importància numèrica i social seria poc 

important durant aquest període. La interpretació tradicional explica aquest canvi entre 

la Roma clàssica i l'Europa medieval com el resultat d'un llarg procés de transformació 

social ubicat entre l'època tardoimperial i l'assentament dels regnes germànics arreu 

d'Europa (Rio, 2006: 7-9). Però aquesta visió clàssica començà a ser revisada en 

diferents àmbits a partir d'estudis com el de M. Bloch (1947) i C. Verlinden (1955, 

1977), que posaren de manifest l'existència d'una estructura social molt més complexa 

durant els primers segles de l'edat mitjana del que s'havia tendit a considerar. 

Posteriorment, P. Bonnassie (2001) ha proposat retardar la data d'aquesta transformació 

social en el transcurs del segle X al XI, a partir del que ell i G. Duby han anomenat la 

“revolució feudal” o “transformació de l'any 1000”. Segons aquests autors, a partir 

d'aquest moment es produiria una ràpida difusió i assentament del “sistema feudal” en el 
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seu estat més pur, com a conseqüència d‟una generalitzaciñ del ban,
128

 pel qual molts 

camperols que fins aquest moment havien gaudit d‟una condiciñ més o menys lliure, 

passaren a ésser sotmesos a un gran control per part dels senyors feudals, que eren els 

que controlaven la propietat de la terra, però també altres poders, com el judicial i el 

militar.  

 

A partir d‟aleshores, els senyors feudals establirien una clara distinciñ entre la 

classe dels senyors i la dels sotmesos a aquests, que podien ésser sotmesos a tot tipus de 

càstigs i turments, inclosa la mort, si intentaven lliurar-se de les preteses obligacions 

amb els seus senyors. Aquesta població sotmesa fou anomenada de diverses maneres, 

entre les quals es troben els “pagesos de remensa”, homo de corpore (o hommes du 

corps, en francès), villani, rusticos..., i en ocasions, també servi (Bonnassie, 2001c: 34-

39). Aquest últim terme mostra una escassa presència en la major part de les fonts 

jurídiques i arxivístiques, però sì apareix en major freqüència en l‟àmbit literari, i el que 

és més important, amb un evident caràcter genèric. Bonnassie fa èmfasi aquí en què la 

cèlebre divisió tripartita de la societat medieval realitzada per Aldéberon de Leon és 

entre oratores, bellatores i servi, no laboratores (com apareix en molts manuals), sinó 

servi (2001c: 34). D'aquesta manera el terme passava a designar tots aquells que 

realitzaven “obres servils”, entenent aquesta expressió com tots aquells que “treballaven 

els camps al servei d‟un altre” (Bonnassie, 2001c: 35). Així queda de manifest també en 

un edicte que proclamà el rei francès Lluís X el 1315, en el qual assenyalava que: “en 

nostre Royaume, moult de personnes de nostre commun pueple,
129

 soient encheüses en 

lien de servitudes et de diverses conditions”, i afegia que aquestes persones del “poble 

comú” es trobaven lligades a “mains-mortes et formiriages”, que són dos tipus 

d‟obligacions feudals, i un poc més avall anomena als grups sotmesos a aquestes 

obligacions “hommes de corps”. 130 Resulta obvi, per tant, que l‟ús que es fa aquì del 

terme servitudes no fa referència a l‟esclavitud, sinñ a la “servitud de la gleva” a que es 

trobaven sotmesos molts membres del “poble comú” de França. Això significa que en 

l‟edat mitjana el terme servi prengué un sentit de “classe”, tal i com apunta M. Bloch 

(1947), o com a mìnim, un sentit d‟ordre estamental, segons Bonnassie (2001c: 34).Per 

aquest motiu, segons Bonnassie (2001), quan els juristes francesos del segle XIII 

                                                 
128

 Pràctica coneguda a França amb els noms de chevage, formariage i mainmorte, a Catalunya 

s‟identifica, entre els qui reaccionen, amb el nom de “mals usos” o ius maletractandi. (Bonnassie, 2001c). 
129

 Cursives meues, en aquest, i els demés termes del fragment destacats. 
130

 Laurière: Ordenances des Roys de France, tome I, p. 583 apud. Jameson (1911: 25). 
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recuperaren el Corpus Iuris Civilis tendiren a aplicar la legislació dedicada als servi 

romans als “serfs” de la seua època (Bonnassie, 2001: 34).
131

 A Anglaterra s‟observa la 

mateixa manera d‟actuar entre els legistes, almenys per al perìode 1220-1250,
132

 durant 

el qual també es produeix una aplicació de la legislació romana relativa a la servitus per 

als villains de la seua època (Bonnassie, 2001c: 35). 

 

Independentment de la certesa de la tesi proposada per Bonnassie, segons la qual 

la clau del canvi es troba en la “revolució feudal” de l'any 1000, el que sí tenim 

constància és que es produeix un canvi significatiu en l'aplicació dels termes servus i 

servitus a la major part dels membres de la pròpia comunitat, i no a la població 

dependent importada d'altres indrets (els esclaus). Un canvi que, sense dubte, es troba 

íntimament lligat a les transformacions polítiques, socials i econòmiques que 

experimentà la societat europea entre finals del període romà i l'edat mitjana. Uns 

canvis que donarien lloc, en el període comprès entre els segles XI i XIII a l'estructura 

social coneguda en termes historiogràfics generals com a “típicament medieval”. 

 

 

                                                 
131

 Element destacat originalment per Pierre Pettot (1937): “L‟évolution du servage dans la France 

Coutumière du XIe. XIVe. siècle”, dins Le servage, Bruseles ; i P. Petot (1959) ; “L‟évolution numérique 

de la classe servile en France du Ixe. au XIVe. siècle”, dins Recueils de la Société Jean Bodin, II, 

Bruseles. 
132

 Estudiat per P. R. Hyams (1980): Kings, Lords and Peasants in medieval England, Oxford, pp. 82-89 

apud. Bonnassie (2001c: 35). 
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2. 4. 4. L'APARICIÓ DEL CONCEPTE “D'ESCLAVITUD” 

 

 

  En els inicis de la baixa edat mitjana (segles XIII-XIV) es produí una innovació  

fonamental per a l'objecte de la nostra recerca. Es tracta de l'aparició del  terme “esclau” 

com a concepte diferenciat d'aquell més general de servitus, és a dir, de dependència en 

general. Això suposa una innovació important respecte als usos de la terminologia de la 

dependència que havien predominat fins aleshores, ja que per primera vegada, aparegué 

una paraula que només es podia aplicar a la situació jurídica del que encara actualment 

coneixem amb el nom “d'esclavitud”. El procés pel qual es produí l'aparició i difusió 

d'aquest nou concepte constitueix, per tant, un element de notable interès per a la nostra 

recerca.  

 

  L'element que, des del nostre punt de vista, cal destacar en primer lloc és el de 

l'adquisició dels termes servus i servitus d'aquest sentit genèric que li donaren 

Aldéberan de Laon i altres escriptors situats entre els segles XI i XIII. Durant el mateix 

període tenim constància que es produí la pràctica desaparició de l'esclavitud en 

nombrosos territoris de l'Europa central i septentrional (Bonnassie, 2001c, Verlinden, 

1955: 729-747). Un procés en el qual intervingueren tres factors que possiblement cal 

destacar:  

 

1. La reducció dels intercanvis comercials i de les estructures ciutadanes. 

2. Un descens dels grans moviments migratoris i els conflictes militars de grans 

dimensions. 

3. L'extensió del sentit de “comunitat” cap a bona part d'Europa, i en concret, a 

aquells considerats “cristians”. 

 

  Destaquem aquests aspectes perquè es contraposen d'una forma prou clara a la 

situació que ens trobem a la Grècia i la Roma clàssiques. En el cas de Grècia, a més a 

més, tenim constància de com l'extensió del sentit de pertànyer a una mateixa comunitat 

hel·lènica comportà la reducció progressiva de l'esclavització d'uns a altres. Per altra 

banda, el predomini d'una estructura social centrada en l'àmbit local i amb escassos 

intercanvis comercials sembla contrària a la presència de l'esclavatge, que pel contrari, 

mantindria una certa importància durant tota l'edat mitjana en els territoris mediterranis 
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(tal i com ha demostrat Verlinden, 1955). Significativament, a l'Europa central i 

septentrional pràcticament arribaria a desaparèixer la utilització de la terminologia 

llatina clàssica referida als esclaus (servi, mancipia, ancillae) com a conseqüència de la 

pràctica desaparició d'aquests, mentre que a l'Europa mediterrània es mantindria en 

bona mesura l'aplicació d'aquests termes als autèntics esclaus. 

 

A la Penìnsula Ibèrica, per exemple, s‟observa un predomini de la terminologia 

llatina clàssica usada per a referir-se als esclaus durant tota l‟alta edat mitjana (segles 

VI-X), però a partir del segle XI, s‟inicia una substituciñ progressiva pels termes de 

sarracenus i maurus, la qual cosa ens mostra ja una primera evolució cap a una 

designació ètnica de la paraula esclau (Verlinden, 1943: 114-117). Als territoris de la 

Corona d‟Aragñ, en canvi, el terme més emprat al segle XIII és el de catiu o captivus 

(actual “captiu”), que fa referència expressa al fet d‟ésser “capturats” en la guerra, 

probablement com a conseqüència d‟una major diversitat de l‟origen ètnic dels esclaus 

que arribaven a aquests territoris degut al caràcter més mediterrani del regne. Durant el 

mateix perìode, a l‟interior de Catalunya existia una classe de camperols sotmesos a la 

servitud, que eren els homines solidi, hominis proprii, i els “pagesos de remensa” 

(Bonnassie, 1993: 208-209, 278). Però durant tot aquest període no arriben a 

desaparèixer els termes llatins mancipium, ancilla i servus  per a referir-se als esclaus a 

la Península Ibèrica, sinó que el que es produeix és un descens en el seu ús paral·lel a un 

augment en l‟ús dels termes que acabem de citar.
133

   

 

A Itàlia sembla que es mantingué en major grau la terminologia romana per a 

designar l‟esclavatge, i tot i que també s‟utilitzaren termes com els de captivus i 

sarracenus, la substituciñ general d‟aquesta terminologia no es produì fins a l‟arribada 

del concepte sclavus al segle XIII (Verlinden, 1943: 111), la qual coincidiria amb un 

nou auge de la importació d'esclaus entre segles XIII i XIV després de l‟important 

descens que s‟havia produït durant els segles XI i XII (Verlinden, 1977: 360).  

 

La distinció entre esclaus i serfs en la terminologia no sempre es produeix en 

aquesta època, i Verlinden ha trobat, per exemple, una coincidència de conceptes 

utilitzats per a referir-se a una i altra situació en la Itàlia dels segles X-XI (1977: 108-
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 A Verlinden (1943: 114-121) podem observar diversos exemples. 
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112). No obstant, la distinció entre ambdós conceptes aniria en augment entre els segles 

XI i XIII en un procés que va des de baix cap a dalt, ja que els primers textos on apareix 

el terme sclavos són els registres notarials, mentre que en els escrits procedents de la 

noblesa o d'alts càrrecs eclesiàstics és on la distinció entre els conceptes de “serf” i 

“esclau” tarda més en arribar. Però en tot cas, a partir del segle XIII la distinció 

comença a clarificar-se molt més, en iniciar-se en el món mediterrani una substitució de 

les paraules que eren utilitzades per a referir-se a l‟esclavitud-mercaderia per la paraula 

comú “d‟esclau” (i les seues variants lingüístiques: sclavus, schiavo, esclave, slave, 

esclavo, etc). Aquest procés ha sigut estudiat per Charles Verlinden (1943), segons el 

qual la difusió de la paraula sclavus es començà a difondre per Europa a partir del segle 

XIII, quan la gran abundància de captius d‟origen eslau popularitzà l‟ús d‟aquesta 

paraula en diversos en el Mediterrani, des de territoris orientals com Bizanci, Venècia i 

Gènova, fins a altres més occidentals, com la Corona d‟Aragñ, el regne de Mallorca i la 

Provença. És important destacar també que entre els segles XIII i XV el tràfic d‟esclaus 

experimentà un gran desenvolupament en tots aquests territoris mediterranis que 

acabem d‟anomenar (Verlinden, 1977). Segons Verlinden (1943), a partir del segle XIII 

es produiria un assentament general de la paraula per Itàlia, i durant el segle XIV cap a 

altres territoris mediterranis, com la Corona d‟Aragñ i el Sud de França.  

 

En tots aquests territoris, la difusiñ del concepte que s‟observa en els registres 

notarials s‟explica per la difusiñ, i posterior predomini (durant el s. XIV), dels captius 

venuts d‟origen eslau. Però com es que també es produì la difusiñ del terme a altres 

territoris que no havien conegut la presència d‟esclaus d‟origen eslau com l‟interior de 

França o Anglaterra? L‟explicació de Verlinden és que aquesta es produí per una via 

totalment erudita. A partir del mateix segle XIII es troben ja textos francesos i anglesos 

que utilitzen el terme sclavus en el sentit d‟esclau per part d‟autors de l‟església, que 

mantenien relacions, o bé intel·lectuals, o bé directes, amb altres eclesiàstics del territori 

itàlic (Verlinden, 1943: 126). La difusió del terme en aquests territoris es produiria de 

dalt cap a baix. En tot cas, l‟èxit en la difusiñ del nou terme per tota Europa s‟explica, 

segons Verlinden, per la necessitat que existia en la baixa edat mitjana d‟un terme que 

diferenciés el serf, que no era un autèntic esclau, del no-lliure d‟origen estranger (1943: 

128).  

 



122 

 

Una de les conseqüències d‟aquests canvis fou que durant la baixa edat mitjana 

es configurà una distinció entre els termes “serf” (o servus) i “esclau” com a dos 

conceptes que feien referència a dues situacions clarament diferenciades. Això ho 

constata Verlinden, per exemple, a la Toscana, on segons ell, l‟esclavatge s‟havia 

convertit en una institució rara durant els segles XI i XII, com a conseqüència del 

desenvolupament de la servitud feudal. Però a partir del segle XIII, apareix l‟ús de la 

paraula sclavus, per a referir-se als esclaus pròpiament dits, i en oposició a les paraules 

servus i ancilla que s‟utilitzaven per als camperols sotmesos al règim feudal (1977: 

360). Verlinden es basa en una extensa documentació, que inclou exemples tan 

eloqüents com el d‟una dona, que negava ser, “tant esclava com serva” d‟un home que 

la reclamava com la seua esclava: “negat se sclavam vel ancillam alicuius esse” (1977: 

360). El canvi resulta significatiu respecte a la situació que ens trobem al llarg de tot el 

període romà i els primers segles de l'edat mitjana, durant els quals els termes servus i 

ancilla sempre foren utiltizats per a referir-se als esclaus (i en ocasions, també a altres 

formes de dependència). 

 

El següent element que cal tenir en compte per a entendre l‟èxit que tingué la 

difusió del terme “esclavitud” com a concepte clarament diferenciat del de “servitud” és 

l‟evoluciñ socioeconòmica que experimenta la societat europea (almenys l‟occidental i 

mediterrània) durant els segles XIV i XV. En aquest sentit, resulta interessant destacar 

un edicte que proclamà el rei Lluís X el 1315 (i que ja hem citat parcialment més 

amunt), a favor de “l‟alliberament dels serfs”: 

 

 “en nostre Royaume, moult de personnes de nostre commun pueple,
134

 soient encheüses 

en lien de servitudes et de diverses conditions [...] Nous [...] avons ordené [...] que [...] par tout 

nostre Royaume [...] telles servitutes soient ramenées à franchise [...] Et pource, [...] nostre 

commun pueple [...] qui ou temps passé ont esté deputez seur le fait des mains-mortes et 

formiriages [...] pour ce que les autres seigneurs qui ont hommes de corps, preignent exemple à 

nous, de eux ramener à franchise”
135 

 

El text ens permet observar, en primer lloc, el sentit genèric que tenia la paraula 

servitudes a principis del segle XIV, tal i com ja hem comentat més amunt. Però al 

mateix temps, ens mostra també l‟inici d‟un canvi respecte a la situaciñ que hem 
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 Cursives meues, en aquest, i els demés termes del fragment destacats. 
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 Laurière: Ordenances des Roys de France, tome I, p. 583 apud. Jameson (1911: 25). 
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destacat per als segles XI al XIII, i que Bonnassie ha descrit amb l‟expressiñ 

“instauració del sistema feudal”. A partir del segle XIV, i durant el segle XV, s‟inicia 

una profunda transformaciñ de l‟ordre feudal que posarà les bases per a la formaciñ de 

les futures monarquies absolutes de l‟edat moderna, basades en la idea de l‟estat-nació. 

Aquest procés, que es produirà amb diversos ritmes en funció de la situació de cada àrea 

concreta, anirà acompanyat d‟un creixement de les ciutats, i un progressiu debilitament 

dels llaços feudals que lligaven els serfs. Una primera mostra d‟aquest canvi és el text 

que hem citat més amunt, en què el rei proclamava l‟alliberament de les servitudes a què 

es trobava sotmès le commun pueple. En realitat, no es produí un alliberament absolut 

dels serfs francesos, sinñ més aviat el d‟alguns d‟ells, que disposaven de recursos per a 

pagar una certa quantitat al monarca (que d‟aquesta manera augmentava els seus 

recursos). Però el text és una primera mostra d‟aquest canvi, en el qual debilitament de 

la noblesa feudal, augment del poder de la monarquia, i alliberament progressiu dels 

serfs, es produïren a un mateix temps (al llarg d‟una història que arriba fins a la 

Revolució Francesa). És dins aquest procés on es situa el llarg conflicte dels “pagesos 

de remensa” que trobem a Catalunya durant els segles XIV i XV, que no és altra que la 

demanda de que els “mals usos” foren abolits, cosa que seria realitzada per Ferran el 

Catòlic el 1486.  

 

Això ens constata l'existència d'un procés de millora progressiva de la situació 

dels serfs  durant l‟etapa tardomedieval en diversos punts d'Europa que donaria lloc a la 

situació que ens trobem a la societat de l'edat moderna (coneguda amb el nom de 

“l'Antic Règim”), en la qual perviu la institució de la servitud, però aquesta presenta un 

caràcter molt més moderat que en l'època estrictament “feudal”. En aquest procés jugà 

un paper molt important el procés d‟assentament de la jurisdicció monàrquica, que 

utilitzà les estructures urbanes i la recuperació de la legislació romana per a enfortir el 

poder de l'estat enfront el poder dels senyors respecte els seus vassalls. Aquest procés es 

veu acompanyat d'altres processos paral·lels com el creixement de les ciutats, l'extensió 

dels intercanvis comercials i monetaris, i la relaxació progressiva dels vincles que 

lligaven als serfs a les terres que cultivaven. A pesar de tots aquests canvis, la institució 

de la servitud seguiria tenint una gran importància en la major part del territori europeu, 

la qual cosa, acompanyada a la progressiva millora de la seua situació, obligà a buscar 

una paraula distinta per a referir-se a aquells treballadors forçats que no procedien de la 

pròpia comunitat: els esclaus. Aquesta sembla ser l'explicació de la divisió de la 
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terminologia de la dependència, per primera vegada en la història d'Europa, durant la 

baixa edat mitjana. 
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3. ELS ORÍGENS DE LA CONCEPCIÓ MODERNA DE 

L’ESCLAVITUD ANTIGA (SEGLES XV-XVII) 
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INTRODUCCIÓ 

 

 

 La primera qüestió que examinem en aquesta recerca és el procés pel qual es 

començà a configurar la concepciñ moderna del paper de l‟esclavatge en l‟economia de 

la Grècia i Roma antigues durant el període anterior a la formació de la historiografia 

moderna, és a dir, entre els segles XV i XVII. Això ens porta a estudiar el procés de 

recepciñ de les fonts clàssiques a l‟Europa renaixentista, a l‟apropiaciñ de certs 

conceptes de l‟antiguitat per part de la filosofia polìtica i la jurisprudència modernes, i a 

l‟apariciñ de les primeres recerques històriques sobre l‟antiguitat, que en determinats 

camps començarien a tenir gran importància a partir del segle XVII. Però en cap cas ens 

trobem d‟una autèntica “historiografia” tal i com la concebem en l‟actualitat, ja que les 

primeres “històries” de l‟antiguitat no començarien a aparèixer fins a finals del segle 

XVII, tal i com ha posat de manifest A. Momigliano (1955c).  

 

 No obstant això, durant aquest període es fixaren alguns dels trets fonamentals 

que caracteritzaran la concepciñ del paper de l‟esclavatge en l‟antiguitat que s‟ha 

mantingut vigent fins als nostres dies. L‟estudi d‟aquest perìode pot resultar, per tant, de 

gran utilitat per a la historiografia actual, ja que ens permet observar a partir de quines 

fonts concretes, i de quin procés metodològic, s‟elaborà la interpretaciñ moderna 

d‟aquest aspecte de l‟antiguitat, i a partir d‟aquì, distingir entre les bases d‟aquesta 

interpretació que són realment sòlides, i aquelles altres, que pel contrari, no ho són tant. 

 

 Les dues qüestions fonamentals que tractem en aquest apartat de la nostra 

recerca són, per un costat, la influència de les fonts clàssiques en la formació de la 

concepciñ moderna de l‟esclavatge en l‟antiguitat, i per l‟altre, les formes de concebre i 

d‟escriure la història antiga durant aquest perìode. Tal i com hem pogut comprovar, les 

fonts clàssiques tindrien un paper fonamental en aquest procés, no només com a font 

d‟informaciñ, sinñ també de conceptes i problemes sobre els quals reflexionar, i fins i 

tot, d‟un tipus de discurs històric particular. Aixì, les fonts clàssiques tindrien durant 

aquest període un paper molt més important, i molt menys passiu, del que es tendeix a 

pensar des de la perspectiva actual. Però al mateix temps, la configuració definitiva de 

la concepciñ moderna de l‟esclavitud antiga no es produiria fins a l‟apariciñ d‟una 

determinada percepció historiogràfica a finals del segle XVII, la qual cosa demostra la 
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necessitat d‟atendre també a les formes de concebre la història durant les èpoques 

anteriors a l‟actual.  
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3. 2. ELS “DISCURSOS” DELS AUTORS ANTICS SOBRE 

L’ESCLAVATGE 

 

 

3. 2. 1. L’APLICACIÓ DE LA “TEORIA DEL DISCURS” AL PENSAMENT 

CLÀSSIC 

 

 

 El primer element al qual cal dedicar la nostra atenció pel que fa als orígens de 

la concepciñ moderna de l‟esclavatge en l‟antiguitat sñn les pròpies fonts clàssiques. 

Actualment, la majoria dels especialistes de l‟antiguitat tendeixen a considerar que les 

interpretacions actuals sobre l‟esclavatge en l‟antiguitat foren creades en la seua totalitat 

per historiadors de l‟època moderna o contemporània, que haurien basat les seues 

teories en una sèrie de referències procedents de les fonts clàssiques. En altres paraules, 

des de la historiografia actual es tendeix a considerar que les fonts clàssiques han sigut 

utilitzades únicament com a fonts primàries. Però el desenvolupament de la nostra 

recerca ens ha demostrat que una part important de la concepciñ general de l‟esclavitud 

antiga, i de les principals teories sobre aquesta, es basen una sèrie d‟explicacions que 

foren creades ja en la mateixa antiguitat. Destaquem aquest aspecte perquè la majoria 

d‟estudis que s‟han fet sobre la historiografia moderna dedicada a l‟esclavitud antiga 

han posat de relleu la influència d‟altres elements moderns, com la ideologia de l‟autor 

o la influència d‟altres obres,
136

 però cap d‟ells ha estudiat la importància dels discursos 

creats en la pròpia època clàssica sobre les interpretacions actuals.  

 

El fet que ens fixem en aquest aspecte procedeix dels resultats que ens ha aportat 

la nostra recerca, però aquests han sigut possible, al seu temps, pel plantejament de 

determinades preguntes derivades de la utilitzaciñ d‟una determinada perspectiva 

d‟estudi. Es tracta de la de la “teoria del discurs”, i més concretament, la forma en què 

aquesta nova òptica d‟estudi ha sigut adoptada per “l‟Escola de Cambridge”.
137

 Per tal 

d‟entendre el significat que tingueren els textos polìtics de l‟època moderna en el seu 

propi context històric, autors com Q. Skinner i J. G. A. Pocock, han estudiat en 

profunditat els universos conceptuals i discursius llegats pel pensament clàssic i 
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 Backhaus (1974), Deissler (2000), Finley (1998), McKeown (2007), Riccardi (1997). 
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 Vid. capítol 1. 2.  



130 

 

l‟escolàstica medieval, ja que el pensament polìtic modern s‟estructurà a partir 

d‟aquests. És important destacar aquest fet perquè, si per un costat és cert que els fets 

històrics del temps tenen una gran influència sobre els escrits polítics, no ho és menys 

que la forma d‟estructurar aquest pensament al voltant de determinats conceptes i 

esquemes narratius, resulta també fonamental. Això últim resulta encara més important, 

a més a més, en una investigació de tipus historiogràfic, i per tant, centrada en el camp  

del pensament. 

 

 La primera concepciñ moderna sobre el mñn antic s‟elaborà a partir de les 

“històries” i les reflexions filosòfiques (especialment les de tipus ètic i polític) 

elaborades en la pròpia antiguitat.
138

 Aquest fet se‟ns ha posat de manifest quan hem 

comprovat que, des dels segles XV-XVI, existien ja una sèrie d‟elements compartits 

entre els autors moderns sobre el paper que havia tingut l‟esclavatge en l‟antiguitat, i 

fins i tot el seu augment o disminució en determinats moments històrics. Així doncs, el 

nucli principal de la concepciñ moderna del paper de l‟esclavatge en l‟antiguitat, és 

anterior a l‟apariciñ de les primeres reflexions historiogràfiques modernes del tema (que 

comencen a sorgir a partir del segle XVIII). Aquest és un tema que ens interessa 

destacar perquè una bona part de les idees compartides per totes les escoles 

historiogràfiques actuals sobre l‟esclavitud antiga es basen en una sèrie d‟esquemes 

conceptuals i explicatius que es consideren innegables perquè han sigut transmesos des 

dels inicis de l‟època moderna, i es troben ja presents en les fonts clàssiques.  

 

Així doncs, si estudis com els de Backhaus (1974), Finley (1998) i McKeown 

(2007), ens han posat de manifest la influència “d‟elements ideològics” en les 

explicacions historiogràfiques modernes de l‟esclavitud antiga, també caldria posar de 

manifest l‟existència d‟aquests elements en la pròpia literatura clàssica. Pot resultar 

curiñs el fet de destacar aquest aspecte, davant la immensitat d‟estudis que existeixen 

sobre el pensament d‟autors com Platñ i Aristòtil, i més concretament, de les seues idees 

sobre l‟esclavitud. Però el cas és que la majoria d‟estudis contemporanis sobre el paper 

de l‟esclavatge en la Grècia i Roma antigues prenen les referències d‟aquests autors, 

sense examinar la possible influència de la seua concepció de la societat i la política en 

les seues observacions sobre els esclaus.  Aixì per exemple, s‟ha destacat sovint el 
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 Momigliano (1955c), tractem amb més detall aquesta qüestió al capítol 3. 2. 
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predomini de la concepció del “propietari d‟esclaus” en les observacions de Plató i 

Aristòtil sobre l‟esclavatge, o bé el seu rebuig a que els grecs s‟esclavitzaren entre ells, i 

que pel contrari els esclaus devien ser d‟origen “bàrbar” (és a dir, estranger).
139

 Però al 

mateix temps que alguns autors han emfasitzat aquests elements, altres han utilitzat les 

referències a l‟esclavatge de Platñ i Aristòtil sobre com emprar els esclaus, com a 

informacions precioses sobre la importància econòmica i social de l‟esclavatge en 

l‟Atenes dels segles V i IV a. C.  

 

El que no s‟ha posat de manifest tan sovint és que les referències de Platñ i 

Aristòtil de l‟esclavatge es troben inevitablement vinculades la visiñ del món que tenien 

aquests autors, i als seus interessos. I quan ens referim a interessos, no només volem fer 

referència als seus “interessos ideològics”, sinó també als seus interessos pràctics, que 

els portaven a parlar de problemes que els preocupaven a ells, però probablement no a 

molts altres contemporanis seus. En aquest sentit, considerem que actualment, com a 

conseqüència de la difusió de la “teoria del discurs” a partir del plantejaments d‟autors 

com M. Foucault, ens trobem en condicions de fer una nova lectura de les fonts 

clàssiques. Especialment si tenim en compte el fet que, tot i que les fonts clàssiques han 

sigut sotmeses a múltiples lectures, aquestes s‟havien fet des dels plantejaments teòrics 

de l‟època anterior a la difusiñ del postmodernisme, caracteritzada per la confiança en el 

caràcter objectiu de la ciència. Però estudis com els de K. Manheim i T. S. Kuhn ens 

han posat de manifest, precisament, que fins i tot la ciència es pot interpretar com a 

portadora de certs “discursos”, que poden portar als científics a fer determinades 

preguntes i no altres, i a organitzar el coneixement a partir d‟un determinat llenguatge. 

Tot plegat ens porta al que Foucault anomenà la “construcció de veritats”, que en 

realitat tenen una forta vinculació a determinats discursos sobre aspectes com la política 

o l‟organitzaciñ de la societat. 

 

El nostre objectiu no és plantejar aquí un relativisme absolut que ens porte a 

dubtar de tota la informació aportada per les fonts clàssiques, sinó que pel contrari, el 

que ens interessa és proposar una lectura més acurada d‟aquestes, que ens permeta 

obtenir un coneixement més fiable de la realitat històrica.  En aquest sentit, volem 
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 Els estudis “clàssics” del tema sñn: Morrow (1939), Schlaifer (1936), Vlastos (1941). Més recentment, 

s‟han fet algunes recopilacions de tot el pensament clàssic sobre l‟esclavitud, com Milani (1971) i 

Garnsey (1996), que, en línies generals, mantenen la mateixa perspectiva d‟anàlisi. 
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destacar la perspectiva d‟anàlisi de les fonts clàssiques proposada recentment per Ellen 

Meiksins-Wood (1978, 1998), que ha plantejat una profunda revisió de la concepció 

historiogràfica de l‟estructura social i productiva de la democràcia grega, a partir d‟una 

relectura de les referències d‟autors com Platñ i Aristòtil sobre aquestes qüestions. La 

insistència amb els dos filòsofs grecs no és casual, aquests constitueixen dos pilars 

fonamentals del pensament occidental i també, com pretenem demostrar en aquest 

treball, de la concepciñ historiogràfica moderna del treball esclau en l‟antiguitat. Pot 

resultar sorprenent que després de més de 600 anys de reflexions sobre l‟obra dels dos 

filòsofs grecs, apareguen encara noves lectures dels dos filòsofs que ens permeten fer 

una nova interpretació de la societat grega. Però si seguim la “teoria del discurs” resulta 

comprensible, ja que en cada època es fan preguntes diferents a les fonts del passat, en 

funciñ dels interessos i inquietuds del temps, i d‟aquells que escriuen. Aixì per exemple, 

fins al segle XIX no resultà rellevant preguntar-se sobre la sort d‟aquells que duien a 

terme els treballs més bàsics, ja que els historiadors tampoc havien format part de la 

classe treballadora fins aleshores. La historiografia marxista canviaria aquesta situació, 

però no totalment, ja que partia d‟unes bases configurades per la concepció whig de la 

història des de mitjan segle XVIII, que no començarien a ser superades fins a l‟arribada 

del segle XX, i especialment, a partir de la dècada de 1970.  

 

Un dels resultats d‟aquest canvi de paradigma fou la configuraciñ de “l‟Escola 

de Cambridge”, que ja hem citat més amunt. Especialment interessant ens sembla el 

volum tercer de la sèrie de Barbarism and Religion, de J. G. A. Pocock (2003). En 

aquest llibre Pocock estudia els principals discursos sobre la “decadència de Roma” 

presents a les fonts clàssiques, i que actuaren com a font, i a la vegada influenciaren, a 

Edward Gibbon en la redacció del Decline and fall of the Roman Empire. Per això 

Pocock es fixa en les històries de Roma de Tàcit, Apià, Sant Agustí i Orosi, ja que 

constitueixen les principals influències pel que fa a la concepció general de la història 

de Roma de Gibbon, caracteritzada per la idea de la “decadència”. El treball de Pocock 

ens servì d‟inspiraciñ per a l‟elaboraciñ del capìtol 3. 1. 3., en el qual examinem la 

relació entre el que hem anomenat el “discurs de la decadència”, però no des del punt de 

vista polític, sinó del discurs ètic de la pèrdua de les virtuts primitives, que en diversos 

autors seria connectat amb la idea de la difusiñ massiva de l‟esclavitud-mercaderia a 

partir d‟un cert moment de l‟expansiñ de Roma. Aixì, si per un costat, la concepciñ 

particular de la societat en Plató i Aristòtil resultaria fonamental en la configuració de la 
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idea moderna de la importància del treball esclau en l‟antiguitat, el discurs històric de la 

decadència, elaborat per una sèrie d‟autors, entre els quals destaca Posidoni, resultaria 

també essencial en la concepció històrica moderna de la difusió massiva del treball 

esclau durant l‟època romana.  

 

 

3. 2. 2. LA TEORIA DEL “MENYSPREU DEL TREBALL” ENTRE ELS 

ANTICS 

 

 

a) La idea del “menyspreu del treball” a l’època moderna 

 

“Il faut se mettre dans l'esprit que, dans les villes grecques, surtout celles qui avaient 

pour principal objet la guerre, tous les travaux et toutes les professions qui pouvaient conduire à 

gagner de l'argent, étaient regardés comme indignes d'un homme libre. «La plupart des arts, dit 

Xénophon, corrompent le corps de ceux qui les exercent; ils obligent de s'asseoir à l'ombre, ou 

près du feu: on n'a de temps ni pour ses amis, ni pour la république.» Ce ne fut que dans la 

corruption de quelques démocraties, que les artisans parvinrent à être citoyens.” (Montesquieu, 

1834 [1748]:86).
140

 

 

“Les citoyens romains regardaient le commerce et les arts comme des occupations 

d‟esclaves: ils ne les exerçaient point. S‟il y eut quelques exceptions, ce ne fut que de la part de 

quelques affranchis qui continuaient leur première industrie. Mais, en général, ils ne 

connaissaient que l‟art de la guerre, qui était la seule voie pour aller aux magistratures et aux 

honneurs. Ainsi les vertus guerrières restèrent après qu‟on eut perdu toutes les autres.” 

(Montesquieu, 1832 [1731]: 90-91).
141

 

 

  “die Sklaverei. Diese war notwendige Bedingung einer schöner Demokratie, wo jeder 

Bürger das Recht un die Pflicht hatte, auf öffentlichem Platze Vorträge über die 

Staatsverwatlung zu halten und anzuhören, in Gymnasien sich zu üben, Feste mitzumachen. Die 

Bedingung dieser Beschäftigungen war notwending, daß der Bürger den Handwerksarbeiten 

entnommen sei und daß also, was bei uns den freien Bürgern zufällt, die Arbeit des täglichen 

                                                 
140

 L‟esprit des lois (1748), llib. IV, cap. 8 

141
 Considérations sur les causes de la grandeur des Romains... (1734), cap. 10. 



134 

 

Lebens, von den Sklaven verriechtet werde. Die Gleichheit der Bürger brachte das 

Ausgeschlossensein der Sklaven mit sich.”
142

 (Hegel, 1986 [1822-1831]: 311).
143

 

  

 Aquests fragments, procedents de dos dels principals referents filosòfics del 

pensament occidental, Montesquieu i Hegel, ens mostren la que ha sigut durant molt de 

temps (i en molts àmbits ho segueix sent), la concepció general del treball entre els 

ciutadans lliures de la Grècia i Roma antigues. Una concepció segons la qual 

l‟esclavatge tindria un caràcter essencial, perquè permetria que els ciutadans es 

pogueren dedicar únicament a les activitats de caràcter més elevat com la guerra, la 

polìtica i l‟especulaciñ filosòfica. Es tracta d‟una idea que hem trobat present des del 

Renaixement amb una gran coherència interna,
144

 la qual cosa apunta a que aquesta idea 

no fou producte dels autors moderns, sinñ que procedia d‟una estructura narrativa ja 

formada en l‟antiguitat.  

 

 No obstant això, la idea del “menyspreu del treball” no la trobem presentada en 

els mateixos termes en tots els textos de les edats moderna i contemporània (ss. XV-

XX), sinñ que aquesta experimenta una evoluciñ al llarg d‟aquests segles. Així per 

exemple Montesquieu, referint-se a la Grècia antiga, indica que els treballs rebutjats 

pels antics eren les “professions qui pouvaient conduire à gagner de l'argent”, i no 

qualsevol tipus de professions, mentre que un segle després, Hegel generalitzava aquest 

menyspreu a qualsevol tipus de “treballs manuals” (Handwerksarbeiten). Però les 

diferències encara sñn majors si ens dirigim a l‟humanista florentì del segle XVI 

Bartolomeo Cavalcanti, el qual manifesta de forma expressa que “en algunes 

                                                 
142

 “els esclaus. Fou una condiciñ necessària d‟una democràcia tan bella, en la qual cada 

ciutadà tenia el dret i el deure de pronunciar i d‟escoltar discursos sobre l‟administraciñ 

de l‟estat en la plaça pública, d‟exercitar-se en els gimnasos, de participar en les festes. 

La condiciñ d‟aquestes ocupacions fou que el ciutadà es trobés alliberat dels treballs 

manuals. En conseqüència, allò que entre nosaltres és dut a terme per ciutadans lliures, 

el treball quotidià, era realitzat per esclaus. La igualtat dels ciutadans necessità del 

treball dels esclaus.” (traducciñ pròpia). 

143
 Hegel, Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte (1822-1831). 

144
 Tal i com es pot comprovar a l‟obra de B. Cavalcanti (1805 [1555]), que analitzem al 

capítol 3. 3. 7. 
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repúbliques gregues” (les de tipus democràtic), la major part de la població 

treballadora (els agricultors), no només havia sigut lliure, sinó que a més havia 

participat de la ciutadania i la capacitat de participar en la política, tal i com podem 

observar al següent fragment:  

 

“Ma che gli agricoltori siano parte di qualche città, sí che e‟participano del governo è 

cosa manifesta, perchè tra le spezie della reppublica popolare, una e la prima è quella, che è 

governata dagli agricoltori e da quelli ch‟hanno mediocre facoltà, come Aristotele dichiara ne‟l 

quarto libro” (1805 [1555]: 114-115). 

 

Així doncs, la interpretació del treball en les democràcies gregues de Cavalcanti 

és exactament la contrària a la de Hegel. En conjunt, el que ens posen de manifest 

aquests autors és que posseïen un substrat comú, que es troba en un conjunt d‟autors 

antics, però que podia ser interpretat de manera diversa en funció de la ideologia o la 

perspectiva d‟estudi de cada un d‟ells. En el cas de Cavalcanti, sembla que influencià el 

fet de ser florentì en la realitzaciñ d‟aquesta interpretaciñ més “democràtica” de les 

polis gregues a partir d‟un major èmfasi en algunes parts de la Política d‟Aristòtil, front 

a altres autors, que feren un major èmfasi en altres fonts, o en altres fragments de la 

mateixa obra d‟Aristòtil.
145

 Per aquest motiu, hem considerat d‟interès assenyalar 

quines són les fonts clàssiques que tingueren un major pes en la configuració de la idea 

del “menyspreu del treball entre els antics”, i analitzar fins a quin punt aquesta fou una 

idea que realment podem aplicar a tot el conjunt de les societats grega i romana, o si pel 

contrari, caldria associar-la més aviat a un determinat grup social i una determinat 

discurs sociopolític, com ha suggerit recentment Meiksins Wood (1978, 1998). Per altra 

banda, ens ha interessat també fer èmfasi en els contextos en què es situen els fragments 

que han tingut una major influència en la configuraciñ d‟aquesta idea, per tal 

d‟examinar quines sñn les diferents interpretacions que podem extreure dels mateixos. 

 

 Els termes en què plantegem aquì aquesta qüestiñ ens porten a destacar l‟obra 

d‟Ellen Meiksins Wood (1998),
146

 l‟objectiu de la qual ha sigut precisament el de 

                                                 
145

 Cambiano (2007) ha mostrat fins a quin punt variaven aquest tipus d‟interpretacions de l‟estructura 

social de la polis en funciñ de la ideologia dels humanistes en qüestiñ, o de la procedència d‟aquests 

(Florència, Venècia, França...). Als capítols 3. 4. i 3. 5. entrem en més detall en aquestes qüestions. 
146

 Meiksins Wood ha desenvolupat la mateixa idea en diverses publicacions (1978, 1996, 2008), però 

sobre tot a (1998), publicada originalment en 1989 sota el títol Peasant-Citizen and Slave. The 

foundations of Athenian Democracy, que ha provocat un fort impacte en el camps dels estudis sobre 
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realitzar una crítica a la idea segons la qual, la major part del treball en Atenes i la resta 

de democràcies gregues, fou duta a terme per esclaus, i no ciutadans lliures. Meiksins 

Wood, en canvi, defensa la idea de que a les democràcies gregues, la major part del 

treball fou dut a terme pels camperols lliures que compartien la ciutadania i participaven 

en les assemblees. Aquesta idea no és totalment nova, sinó que com hem vist, es trobava 

ja vigent en Cavalcanti, a mitjan segle XVI, i la tornem a trobar quatre segles més tard 

en autors com Zimmern (1909). No obstant això, la interpretació del règim atenès fou 

una democràcia de “treballadors” ha constituït sempre una interpretació minoritària al 

llarg de la historiografia moderna.  

 

La novetat més interessant de Meiksins Wood, des del nostre punt de vista, és 

que ha posat de manifest que, contràriament a la concepció que predomina entre la 

majoria d‟estudiosos de l‟antiguitat, la idea del “menyspreu del treball” no constitueix 

un principi tan generalitzat i sòlid en el pensament dels antics com es tendeix a pensar. 

Ans al contrari, obres com les de Plató, Xenofont i Aristòtil, estan elaborades amb un 

caràcter clarament polèmic en contra de la participació en la política de persones que 

necessitaven treballar per a garantir la pròpia subsistència, tal i com ja observava 

Cavalcanti a mitjan segle XVI. Segons Meiksins Wood, l‟assumpciñ de que aquesta 

concepció elitista de les polis descriu la realitat històrica de les democràcies gregues, 

procedeix d‟una evoluciñ del pensament modern entre la segona meitat del segle XVIII 

i la primera del XIX. 

 

 Durant el curs de la nostra recerca hem pogut comprovar, no només la veracitat 

de les observacions de Meiksins Wood pel que fa a l‟evoluciñ de la historiografia 

moderna, sinñ que aquestes encara es presenten d‟una forma més clara si retrocedim a 

l‟època anterior al segle XVIII (que no ha sigut estudiada per l‟autora). Però al mateix 

temps, també hem pogut comprovar que des dels inicis del Renaixement, existia la 

concepció generalitzada de que el treball era menyspreat pels antics, independentment 

de la major o menor importància que s‟atribuìs al treball esclau. La nostra recerca ens ha 

posat de manifest que l‟assentament d‟aquesta idea entre els humanistes es produì per 

                                                                                                                                               
l‟antigutiat clàssica. Una dura crìtica a l‟obra la trobem a la ressenya de S. Meickle (1989) que posa de 

manifest algunes inexactituds de l‟autora en el seu estudi de les fonts clàssiques. No obstant això, Meickle 

no arriba a refutar la tesi principal de Wood. En tot cas, en aquest capítol hem reprès la tesi principal de 

Wood, però hem realitzat el nostre propi anàlisi de les fonts, afegint algunes referències no estudiades per 

Wood, hem tingut en compte la nostra pròpia anàlisi de la terminologia (vid. capítol 2. 1. 3), i hem fet 

servir els estudis d‟altres autors, com D. Plácido (1989) i Schiavone (2002). 
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uns motius concrets, entre els quals cal destacar el gran prestigi que gaudiren autors 

com Aristòtil i Ciceró, i especialment, el fet que les seues obres foren interpretades des 

d‟un punt de vista particular.  

 

El primer objectiu de la nostra recerca és examinar l‟origen de la idea del 

“menyspreu del treball” en les pròpies fonts clàssiques, de quina forma és plantejada 

aquesta idea, per quins grups, i si es trobava relacionada amb altres elements ideològics. 

El nostre examen ens ha posat de manifest que resulta possible distingir  fins a tres idees 

diferents a partir del referent comú del “menyspreu del treball”, des de les quals podem 

extreure diferents conclusions sobre l‟estructura social de l‟antiguitat: 

 

1. El “nucli dur” de la idea del “menyspreu del treball”, és a dir, la base que 

trobem defensada per la major part dels autors clàssics que s‟han conservat: 

el menyspreu dels artesans i els comerciants, com els sectors més vils de la 

societat. 

 

2. Una derivaciñ d‟aquesta concepciñ més “radical” són menyspreats tots 

aquells que necessitaven treballar amb les pròpies mans per garantir la pròpia 

supervivència, la qual cosa incloïa als camperols. La tesi mantinguda per 

Meiksins Wood, i que nosaltres seguim, és que aquesta idea forma part d‟una 

concepció aristocràtica, que seria fomentada per una minoria amb un gran 

èxit de difusiñ. Entre els defensors d‟aquesta idea destaquen els autors 

vinculats a l‟ideari de Sòcrates, com sñn, Platñ, Xenofont i Aristòtil, que 

constitueixen, precisament, tres fonts d‟informaciñ fonamentals (si no, les 

principals) per al coneixement de l‟estructura econòmica i social de les 

poleis gregues, i més concretament, de l‟Atenes democràtica. Aquests 

coneguts pensadors de l‟escola socràtica es caracteritzaren, en l‟àmbit 

polític, per la seua oposició explícita al règim democràtic, contra el qual 

elaboraren discursos de gran complexitat i una forta coherència internes.  

 

3. La idea, derivada d‟aquesta última concepciñ defensada pels autors socràtics, 

segons la qual els ciutadans d‟Atenes i Roma podrien dedicar el seu temps a 

l‟oci, la reflexiñ i la polìtica, gràcies al treball dels esclaus. Aquesta última 

idea és una creació fonamentalment moderna (a partir de reflexions com les 
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de Montesquieu i Hegel que hem citat més amunt), tot i que parteix d‟unes 

bases clàssiques clarament identificables.   

 

 Les idees que acabem de mencionar solen ser concebudes pels especialistes en el 

mñn antic de forma unida, com a part d‟una mateixa concepciñ. Però l‟exercici de 

deconstrucció historiogràfica i discursiva que hem realitzat a la nostra recerca ens ha 

demostrat que aquesta concepció no es correspon plenament amb l‟ideari de la poblaciñ 

grega i romana, sinñ que procedeix d‟una reelaboraciñ moderna. Per a demostrar aquest 

fet hem analitzat algunes de les fonts fonamentals de la idea del “menyspreu del treball” 

entre els antics amb l‟objectiu de separar aquells elements que formen part d‟una 

concepciñ general, quines altres procedeixen únicament d‟un ideari “aristocràtic”, i 

finalment, quin tipus de relació poden guardar aquests dos idearis amb la realitat 

històrica. 

 

 

b) El “menyspreu del treball” a la Grècia antiga i l’escola socràtica 

 

 El primer text que ens interessa destacar és un fragment de les Històries 

d‟Heròdot, en el qual fa referència al fet que la casta guerrera egìpcia dels “calasaris” no 

pogués exercir cap ofici. El més interessant d‟aquest fragment és la reflexió que segueix 

aquesta observació, en la qual Heròdot compara aquesta prohibició amb el que podríem 

anomenar una “ideologia”
147

 compartida per moltes altres nacions, entre les quals es 

trobaven les poleis gregues: 

 

  “Tampoc ells
148

 no poden exercir cap ofici [...] Jo em veig incapaç de decidir amb 

exactitud si els grecs han après també això dels egipcis. M‟adono que també entre els tracis, els 

escites, els perses, els lidis i gairebé entre tots els pobles bàrbars, els artesans i els seus 

descendents són molt menys apreciats que la resta de ciutadans [πολῖηαι]. Qui s‟ha 

desempallegat de treballs corporals és considerat noble [γενναῖορ], principalment si es dedica a la 

                                                 
147

 Aquì, com en bona part de la nostra recerca, utilitzem el terme “ideologia” en el sentit de “sistema 

d‟idees compartit” per un grup social, i que per tant, pot fer referència a elements de tipus cultural o 

identitari, i no només polític (que és el sentit tradicional del terme). 
148

 Es refereix a la casta dels calasiris. 
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professió militar. Això ho han adoptat tots els llinatges grecs, però molt principalment els 

lacedemonis. Ara bé, a Corint menyspreen poc els artesans. (Hist. 2. 166-167 [2001: 109]).”
149

 

 

 El testimoni d‟Heròdot ens certifica l‟antiguitat i la universalitat en el mñn antic 

de la idea del “menyspreu del treball”. Però aquesta ens planteja ja una qüestió, que 

resulta aplicable per  gairebé la majoria de fonts on trobem aquest tipus de discurs: 

respon aquesta idea a una actitud generalitzada en totes les societats de l‟antiguitat? o 

constitueix, pel contrari, la ideologia d‟un determinat grup social? L‟anàlisi del 

fragment ens aporta una resposta positiva a ambdues qüestions. Per un costat, el 

fragment sembla constatar-nos l‟existència d‟una “actitud generalitzada” entre totes les 

“nacions” de l‟època d‟Heròdot, que és el “menyspreu dels artesans”. Per altra banda, el 

fragment ens posa de manifest també, en contraposició als “artesans”, aquells que són 

“nobles” (γενναῖορ), perquè s‟han “desempallegat de treballs corporals”, i 

principalment, si es dediquen “a la professió militar”. La segona idea ens posa de 

manifest que el que la idea expressada per Heròdot podria constituir una ideologia 

purament aristocràtica, que podria ser compartida en major o menor mesura per les 

classes populars d‟aquestes societats, però que no podria ser duta a terme més que per 

aquells que es trobaren en capacitat de fer-ho (és a dir, les classes aristocràtiques). De 

fet, la hipòtesi de Meiksins Wood (1996, 1998), segons la qual, en els règims de tipus 

democràtic els treballadors lliures no només tindrien un paper rellevant, sinó que a més, 

produirien discursos en què el treball no quedava tan denigrat, o fins i tot seria exaltat, 

sembla quedar demostrada per la referència al fet que: “a Corint menyspreen poc els 

artesans.” 

 

 La tesi que estem defensant es troba refermada per un altre dels textos “clàssics” 

sobre els quals s‟ha fonamentat la concepciñ historiogràfica moderna, segons la qual el 

treball era menyspreat pels antics, i que, fins i tot, els ciutadans dels règims democràtics 

s‟arribaren a trobar exempts d‟aquests, per tal de poder-se dedicar a la política. Es tracta 

d‟un fragment de l‟Econòmic de Xenofont, en el qual el personatge de Sòcrates mostra 

la seua repulsa cap a aquells que es dediquen als treballs manuals diferents a l‟agrìcola, 

és a dir, els treballs artesanals (βαναςζία): 

                                                 
149

 L‟any i la pàgina situats entre claudàtors indiquen la traducciñ moderna que hem fet 

servir (Vid. Bibliografia Final, Fonts Clàssiques). 
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  “Ben parlat, Critòbul; perquè les arts dites mecàniques [βαναςζικαὶ καλούμεναι] són 

bescantades, i els governs tenen raó de fer-ne poc cas. Espatllen el cos dels qui les exerceixen i 

s‟hi dediquen, obligant-los a estar asseguts, a viure en l‟ombra, i algunes fins a passar-se el dia 

vora el foc. Ara, quan els cossos s‟afemellen, les ànimes perden aviat l‟energia. A més, les arts 

mecàniques no deixen temps per a ocupar-se dels amics i de l‟Estat, de manera que els qui les 

exerceixen passen als ulls dels amics per de mal tractar, i davant la pàtria per uns mals defensors. 

Així en algunes repúbliques, sobretot les que són reputades com guerreres, no és permès a cap 

ciutadà d‟exercir una professiñ mecànica.” (Econ., 4, 2-3 [1931: 28-29]).
 

 

 En aquest fragment ja trobem clarament exposats els fonaments de la idea que 

trobem en els fragments de les obres de Montesquieu i Hegel citats més amunt. El 

“ciutadà lliure”, no es podia dedicar a aquest tipus de treballs, ja que de ser així no 

disposarien del temps lliure per a ser útils als amics o a la ciutat. A continuació, el 

Sòcrates de Xenfont fa menció també al cas espartà, en què els ciutadans es dedicaven a 

la guerra i no els era permès realitzar arts manuals. A partir d‟aquest fragment resulta 

fàcil arribar a la deducció que els “ciutadans” grecs necessitaven disposar de temps 

lliure per a dedicar-se a les activitats virtuoses i la polìtica, i des d‟aquest punt de vista, 

resulta fàcil comprendre de la interpretació hegeliana de la societat grega. Però al 

mateix temps, cal notar que el Sòcrates de Xenofont fa menció del que “ell considerava 

més adequat”, i no pas al que es corresponia a la realitat en què ell vivia. De fet, la 

menció que a continuació fa del cas espartà ens fa sospitar que en el context en què ell 

vivia això no seria així. Això encaixa amb el fet que els filòsofs Xenofont, Plató i 

Aristòtil es situaven precisament en el bàndol antidemocràtic, i per tant, contrari a que 

els treballadors manuals compartiren la ciutadania i el dret a participar en la política 

amb les persones de llinatge (γενναῖορ). De fet, hem observat que quasi totes les 

mencions al menyspreu del treball i el repudi a la participació dels treballadors en la 

polítca que apareixen a les obres de Xenofont i Plató són presentades com a 

intervencions de Sòcrates, la qual cosa sembla indicar un origen prou clar d‟aquest 

discurs antidemocràtic, que es convertiria en un principi d‟escola. A favor d‟aquesta 

hipòtesi juga també el caràcter fortament discursiu d‟obres com l‟Econòmic de 

Xenofont, i les Lleis i la República de Plató. El caràcter antidemocràtic d‟aquestes obres 

és un fet ben conegut pels especialistes en la matèria, però el que no s‟ha posat en 

relació tant sovint és la relació existent entre aquest ideari polític, i el principi del 

menyspreu al treball que trobem en l‟obra de tots aquests autors. Una interrelació que, 
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des del nostre punt de vista, queda demostrada pel següent fragment de l‟obra 

d‟Aristòtil, que també es convertiria en un transmissor de l‟ideari polìtic de Sòcrates: 

 

  “La ciudad más perfecta no hará ciudadano al trabajador. En el caso de que éste también 

sea ciudadano, la virtud del ciudadano de la que antes hablamos no habrá de aplicarse a todos, ni 

siquiera solamente al libre, sino a los que están exentos de los trabajos necesarios. (Pol. 3. 5. 4 = 

1278a [1988: 166]) 

  [...] es evidente a partir de estas consideraciones que en la ciudad más perfectamente 

gobernada y que posee hombres más justos […] los ciudadanos no deben llevar una vida de 

trabajador manual, ni de mercader (pues esa forma de vida es innoble y contraria a la virtud), ni 

tampoco deben ser los agricultores los que han de ser ciudadanos (pues se necesita ocio para el 

nacimiento de la virtud y para las actividades políticas).” (Pol. 7.  9. 3-4= 1328b [1988: 421]) 

 

 En els fragments citats es fa més evident que Aristòtil es referia a la “ciutat més 

perfecta”, és a dir, a la ciutat ideal, i no necessàriament a la realitat en què vivia (que pel 

que sabem, era més aviat la contrària). Aquest és un aspecte que cal ressaltar, perquè 

bona part de la historiografia del segle XX ha fet servir l‟obra d‟Aristòtil com una de les 

principals fonts per al coneixement del paper del treball esclau a l'Atenes del segle IV a. 

C. Però si analitzem amb cura el text, se‟ns posa de manifest que la Política d'Aristòtil 

no fa referència únicament a Atenes, sinó a les poleis gregues en general, tal i com ha 

posat de manifest recentment D. Brendan Nagle:  

  

  “When Aristotle spoke of the city-state household, he was not basing his generalizations 

on a single city such as Athens, but on the actual universe of poleis, all 1500 of them [...] from 

Phasis in Georgia to the Pillars of Heracles [...] Most of these poleis were small [...] Athens, 

Syracuse, and a few other cities of similar size were huge by comparison and far from typical..” 

(Nagle, 2006: ix). 

 

 L'observació de Nagle resulta molt interessant perquè ens enfronta davant la 

necessitat de dirigir una lectura diferent a la que s'ha aplicat fins ara a fonts com la 

Política d'Aristòtil, o les Lleis de Plató, per al coneixement de l'estructura social de 

l'Atenes clàssica. En el mateix sentit, les observacions que hem fet al capítol 2. 1. 3. 

sobre l'autèntic significat de paraules com δοςλεία i οἰκεηεία, ens porten a interpretar les 

observacions d'Aristòtil i Plató sobre la població dependent d'una forma molt més 

genèrica (que inclou diferents tipus de dependència), a com s'ha tendit a fer fins ara (a 

partir de la identificació de tots aquests grups amb el nom “d'esclaus”). En un sentit 
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similar, l'anàlisi de les obres d'aquests autors ens posa de manifest també que el 

concepte  de ciutadà plantejat per Aristòtil en aquests fragments es troba confirmat pel 

següent apartat del llibre III presenta un caràcter “ideal”, tal i com podem observar al 

següent fragment: 

   

  “en algunas ciudades antiguamente los artesanos no participaban de las magistraturas, 

hasta que llegó la democracia en su forma extrema. [...] 

Puesto que hay varios regímenes políticos, es forzoso también que haya también varias 

clases de ciudadanos, y especialmente de ciudadanos gobernados, de suerte que en algún 

régimen habrán de ser ciudadanos el obrero manual y el ciudadano, en otros será imposible. Por 

ejemplo, si es un régimen de los llamados aristocráticos, en el que las dignidades se conceden 

según las cualidades y los méritos; pues no es posible que se ocupe de las cosas de la virtud el 

que lleva una vida de trabajador o de jornalero. [...] De lo anterior está claro que hay varias 

clases de ciudadanos y que se llama principalmente ciudadano al que participa de los honores 

públicos” (Polit. 3. 3. 3-4=1277b-1278a [1988: 163-166]) 

 

 A partir d‟aquì es posa de manifest l‟ambivalència del concepte de ciutadania en 

l'obra d'Aristòtil, que variava en funció de la constitució política de cada polis. Per altra 

banda, també trobem una interessant menció a que “antigament” en algunes polis els 

ciutadans no participaven de les magistratures, però que això canvià quan arribà la 

democràcia en la seua “forma extrema”. Així doncs, si seguim estrictament el que diu 

Aristòtil en aquest fragment, i tornem al text d‟Heròdot que hem citat més amunt, 

arribem a la conclusió que el menyspreu del treball, fins i tot en el cas dels artesans, es 

trobava en estreta relació al grup o grups socials que tenien accés al poder. A partir 

d‟aquì, i tenint en compte la teoria foucoultiana de la diversitat d‟orìgens del poder, i de 

la creació de discursos, arribem a la conclusió que la idea del menyspreu del treball 

constituïa un tipus de “discurs” propi dels grups que es podien permetre el luxe de no 

treballar, i no generalitzable al conjunt de la societat, en corroboració a la tesi defensada 

per Meiksins Wood (1978,  1998). 

 

Però a més a més, si tenim en compte que artesans i comerciants constitueixen 

les dues classes amb més possibilitats d‟ascensiñ social, i de pugna per certs espais de 

poder amb les velles aristocràcies agrícoles, arribem a la conclusió que el discurs del 

menyspreu del treball tenia com a objectiu uns oponents clars, com també ha defensat 

Meiksins Wood (1978, 1998). Un text que, des del nostre punt de vista, ens mostra 
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aquesta preocupaciñ per part de les velles aristocràcies, i al mateix temps, l‟existència 

de camps discursius diferents (on el comerç i l‟artesania no eren menyspreats), és el 

Satiricó de Petroni. En aquesta obra, realitzada amb l‟objectiu de criticar amb to 

humorìstic, l‟ascensiñ social d‟alguns lliberts, se‟ns posa de manifest que aquests 

posseïen els seus propis elements discursius i ideològics, que sovint contrastaven amb 

els de la vella aristocràcia. No obstant això, el Satiricó també ens mostra el desig de 

Trimalció de comprar terres, per tal d‟aproximar-se a l‟ideal aristocràtic dels romans. En 

aquest sentit, no cal oblidar que a pesar de l‟existència de diferents discursos a l‟interior 

d‟una societat, aquells que sñn elaborats per part de l‟elit econòmica i polìtica solen 

tenir una gran capacitat d‟influència, gràcies a la major disponibilitat de recursos 

d‟aquests grups (des de domini de la retòrica, a l‟elaboraciñ de poderoses obres 

culturals).  

 

 En tot cas, i tornant a l‟Atenes del segle V a. C., la virulència amb què estan 

plantejades les defenses de Xenofont, Plató i Aristòtil de la figura del ciutadà que no 

treballava, semblen explicar-se com una resposta a l‟ascensiñ polìtica d‟aquests grups, i 

probablement també, a la creació de discursos a favor del treball per part d‟aquests, tal i 

com ha interpretat Meiksins Wood (1978, 1998). Aquesta interpretació es pot 

comprovar de forma més clara si ens dirigim a l‟obra d‟un autor amb principis més 

clarament antidemocràtics que Aristòtil, això és, el seu mestre Plató, el qual escrigué el 

següent diàleg: 

  

  “- Y el artesanado [βαναςρία]
 
y la clase obrera [σειποηεσνία], ¿por qué crees que son 

vituperados? ¿Diremos que por otra cosa sino porque son gente en quienes la parte mejor es 

débil por naturaleza, de modo que no puede gobernar a las bestias que hay dentro, sino que las 

sirve y no es capaz de aprender más que a adularlas? 

  - Eso parece.- replicó. 

  - Por consiguiente, para que esa clase de hombres sea gobernada por algo semejante a lo 

que rige al hombre superior, sostenemos que debe ser esclava de este mismo hombre, que es el 

que lleva en sí el principio rector divino; y esto no porque pensemos que el esclavo [δοῦλορ] 

debe ser gobernado para su daño como pensaba Tasímaco de los sometidos a gobierno, sino 

porque es mejor para todo ser el estar sujeto a lo divino y racional, sea, capitalmente, que este 

elemento habite en él, sea, en otro caso, que lo rija desde fuera, a fin de que todos, sometidos al 

mismo gobierno, seamos en lo posible semejantes y amigos?” (Rep. 590c-d [1988: 502]). 
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 Així, Plató, que mantenia una perspectiva encara més antidemocràtica que la 

d‟Aristòtil, arribava a equiparar als treballadors lliures a la mateixa condició dels 

esclaus (δοῦλορ).
150

 En l‟obra de Platñ, com en la de Xenofont, es pot observar un 

impuls antidemocràtic, i contrari a les classes treballadores, encara més fort que en 

Aristòtil, la qual cosa ens porta a fixar-nos, un cop més, en el fet que, tant Plató com 

Xenofont, situen en boca de Sòcrates la crítica al sistema democràtic, el menyspreu del 

treball, i l‟alabança als sistemes aristocràtics, com el lacedemoni. Tot plegat sembla 

demostrar-nos que ens trobem davant d‟una escola filosòfica amb una clara vessant 

política antidemocràtica, que seria mantinguda i desenvolupada pels deixebles de 

Sòcrates. Resulta destacable també, en aquest sentit, que l‟objectiu principal del llibre I 

de la Política d‟Aristòtil siga la refutaciñ de la tesi “d‟aquells que defensen” que: 

 

  “cuántos opinan que es lo mismo ser gobernante de una ciudad, rey, administrador de su 

casa o amo de sus esclavos, no dicen bien. [...] Como si uno, por gobernar a pocos, fuera amo; si 

a más, administrador de su casa; y si todavía a más, gobernante o rey, en la idea de que en nada 

difiere una casa grande de una ciudad pequeña. [...] Pero esto no es verdad. Y será evidente lo 

que digo si se examina la cuestión según el método que proponemos.” (Pol. 1. 1. 2=1252a [1988: 

46]) 

 

 En tot cas, els principis del “menyspreu del treball” en combinació a la ideologia 

antidemocràtica, no formaren únicament part de l‟escola socràtica, sinñ que es troben 

també presents a altres fonts, tal i com es pot observar al fragment d‟Heròdot (Hist. 2. 

166-167) que hem citat al començament.  

 

 

c) La tradició del “menyspreu del treball” entre els autors llatins 

 

 No obstant el significaciñ d‟aquesta idea en l‟escola socràtica, cal posar de 

manifest que la tradició del menyspreu del treball es troba també present en bona part de 

la literatura llatina. De fet, considerem que existeixen suficients proves per afirmar que 

el nucli principal d‟aquesta idea forma part d‟una ideologia prou generalitzada entre les 

classes aristocràtiques de totes les societats i èpoques (tret de la capitalista moderna, que 

valora positivament el treball i l‟esforç per l‟augment de guanys econòmics). Així 

                                                 
150

 De fet, Aristòtil també realitza una comparaciñ semblant, però d‟una forma molt menys extrema que 

Plató, tal i com podem comprovar als exemples aportats per D. Plácido (1989: 69). 
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sembla demostrar-ho el fragment d‟Heròdot (Hist. 2. 166-167), que hem citat més 

amunt. Destaquem això perquè la “idea del menyspreu del treball” ens la tornem a 

trobar en la literatura llatina en uns termes molt similars als que havien fet servir els 

seus predecessors grecs.  

 

 El primer autor llatí al qual ens interessa fer referència, per la seua gran 

influència en els orígens del pensament humanista, és Ciceró. El primer element que cal 

posar de relleu és que Cicerñ fou amo d‟esclaus i visqué una època en què aquests 

presentaven un elevat nombre, de forma similar al que succeeix en el cas de Plató, 

Xenofont i Aristòtil, que foren terratinents de l‟Atenes dels segles V i IV a. C. Per altra 

banda, Ciceró també fou un enemic de les reivindicacions dels estrats més baixos de la 

població romana (la plebs o plebecula urbana), i un defensor del poder del Senat, i per 

tant, del règim oligàrquic (Valentí i Fiol, 1955: XIII). Així, de la mateixa manera que 

Plató i Aristòtil, Ciceró tampoc era partidari que aquells que necessitaven treballar per 

garantir la pròpia supervivència (la plebs o demos) compartiren el poder amb l‟elit que 

controlava el senat. Finalment, cal destacar també el fet que Ciceró fou un seguidor de 

la filosofia d‟aquests pensadors grecs, especialment de les grans figures de Platñ i 

Aristòtil, i del desenvolupament que tindria el pensament estoic durant els segles 

posteriors en les figures de Zenó, i sobre tot Paneci. Però entre tots aquests cal destacar 

Aristòtil, ja que les idees de Cicerñ sobre els esclaus i l‟esclavatge
151

 presenten un 

elevat nivell de coincidència amb les de l‟estagirita. 

 

 La doctrina ètica que recorre la tradició filosòfica hel·lenística queda recollida, 

en bona mesura, en la que seria una de les obres de Ciceró més influents del pensament 

modern, i en bona mesura, l‟obra de referència principal del primer humanisme: De 

oficiis.
152

 En aquesta obra, dedicada al seu fill Marc, de manera semblant a com havia 

fet Aristòtil a l‟Ètica Nicomaquea d‟Aristòtil, Cicerñ realitza una dissertaciñ sobre el 

comportament ètic individual que resultava més adequat per a ser a aproximar-se el més 

possible a la virtut, tant a nivell individual, com social i polític (la seua és una 

descripciñ no només de l‟home virtuñs, sinñ també del “ciutadà” virtuñs). D‟acord amb 

aquesta lògica ètica, Ciceró passa a enumerar els treballs “dignes de l‟home lliure” (qui 

liberales habendi), i quins no, al capìtol 42 de l‟obra de la manera següent: 

                                                 
151

 Ens basem en l‟estudi fet per R. Etienne (1972). 
152

 Segons Valentí i Fiol (1955) fou, probablement, la primera obra impresa al segle XV. 
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  “Iam de artificiis et quaestibus, qui liberales habendi, qui sordidi sint, haec fere 

accepimus. primum improbantur ii quaestus, qui in odia hominum incurrunt, ut portitorum, ut 

feneratorum. inliberales autem et sordidi quaestus mercennariorum omnium, quorum operae, 

non quorum artes emuntur; est enim in illis ipsa merces auctoramentum servitutis. sordidi etiam 

putandi, qui mercantur a mercatoribus, quod statim vendant; nihil enim proficiant, nisi admodum 

mentiantur; nec vero est quicquam turpius vanitate. opificesque omnes in sordida arte versantur; 

nec enim quicquam ingenuum habere potest officina. Quibus autem artibus aut prudentia maior 

inest aut non mediocris utilitas quaeritur ut medicina, ut architectura, ut doctrina rerum 

honestarum, eae sunt iis, quorum ordini conveniunt, honestae. mercatura autem, si tenuis est, 

sordida putanda est; sin magna et copiosa, multa undique apportans multisque sine vanitate 

inpertiens, non est admodum uituperanda [...] omnium autem rerum, ex quibus aliquid adquiritur, 

nihil est agri cultura melius, [...] nihil homine, nihil libero dignius.” (Off. 47. 150-151). 

 

 En el fragment citat pràcticament tots els treballs, a excepciñ de l‟agrìcola, sñn 

considerats illiberales o sordidi, és a dir, “indignes de l‟home lliure”, ja que queden 

inclosos els treballs exercits pels treballadors assalariats (mercenarii), i també els dels 

artesans (opifisque omnes). Especialment interessant ens ha semblat la consideració que 

emet Ciceró sobre el treball dels assalariats: “inliberales autem et sordidi quaestus 

mercennariorum omnium, quorum operae, non quorum artes emuntur; est enim in illis 

ipsa merces auctoramentum servitutis”. Així, segons Ciceró, vendre llur treball 

significava oferir la pròpia obra en servitutis, la qual cosa ens porta, per un costat, a 

l‟autèntic significat que tenia per als romans el concepte de servitus (que no es pot 

traduir exactament pel nostre “d‟esclavitud”), i per altra banda, a una coincidència 

interessant al fragment de Plató citat més amunt (Rep. 590c-d), en el qual equiparava els 

treballadors lliures a la condició “d‟esclaus” (δοῦλοι). Per altra banda, de la mateixa 

manera que en el cas dels filòsofs grecs, tenim coneixement de que bona part dels 

treballs enumerats per Ciceró eren exercits a Roma per ciutadans. De ser així, què 

significa l‟expressiñ: “indignes de l‟home lliure” (inliberales)? Fins a quin punt podem 

assegurar que la concepció de la dignitat de “l‟home lliure” de Ciceró es pot generalitzar 

a la mentalitat de tota la societat romana, i no només la classe aristocràtica? A favor 

d‟aquesta hipòtesi apunta el fet que totes les professions enumerades per Ciceró 

requereixen una àmplia formació intel·lectual, de difícil accés per a la major part de la 

població, i que no considerava indigne el comerç “a l‟engròs”, que era precisament el 

que duien a terme els membres de les classes altes romanes, com els senadors.  
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Finalment, cal destacar també que, no obstant l‟assenyalat més amunt, Cicerñ 

finalitza la seua exposiciñ alabant l‟agricultura com l‟activitat més digna de totes, i 

pròpia de l‟home lliure. Aixì doncs, el fet de que algú cultivés per si mateix unes terres 

per garantir la seua pròpia supervivència no era considerat un element negatiu per 

Ciceró, com tampoc ho era en bona part de la literatura del període romà. De fet, entre 

diversos autors, com el filòsof estoic Posidoni, Plini “el vell” o Ateneu, trobem un elogi 

del fet que en els temps antics, tots els ciutadans cultivaren les terres amb “les pròpies 

mans”, a diferència de l‟època en què ells vivien, durant la qual aquest treball era dut a 

terme per persones de condició servil.
153

 Aquesta concepció ha sigut habitualment 

interpretada com una “idea generalitzada” en l‟antiguitat d‟elogi a l‟agricultura, present 

en tota la literatura clàssica. Però si analitzem amb detall les fonts de què disposem, 

descobrim que aquesta concepció no era compartida absolutament per tots els autors, i 

sobre tot, no en els mateixos termes. Aixì per exemple, entre els autors de l‟escola 

socràtica de l‟Atenes dels segles V-IV a. C., que hem citat més amunt, si bé era elogiada 

l‟agricultura, el treball directe del camp era al mateix temps menyspreat, ja que segons 

ells, el ciutadà s‟havia de trobar lliure del treball de les coses “necessàries per a la vida”. 

Una concepció que concorda prou bé amb la concepció que trobem a les introduccions 

dels tractats agronòmics de Catñ, Varrñ i Columel·la, on trobem un elogi de l‟activitat 

agrícola, però al mateix temps, també trobem un gran nombre de referències al treball 

dels esclaus (familia, servi) i altres persones emprades per a cultivar els camps (coloni, 

mercenarii), de la mateixa manera que a l‟Econòmic de Xenofont. De fet, si tornem al 

text de Cicerñ abans citat, i l‟analitzem amb més detall, ens adonem que la seua menciñ 

a la bondat de l‟activitat agrìcola va precedida de l‟expressiñ: “ex quibus aliquid 

adquiritur”, la qual fa referència a l‟aspecte adquisitiu, en comptes de l‟activitat 

productiva del treball agrícola (Bianco, 1985), de tal manera que el fragment pot ser 

interpretat en el mateix sentit de Xenofont i els agrònoms llatins. Aquesta concepció, de 

bondat de l‟agricultura, però no necessàriament del treball del camp, es troba 

corroborada per una sentència de Sal·lusti que ha provocat estranyesa en alguns 

historiadors moderns, com per exemple Syme (Sallust, apud. Bianco, 1985: 129), en la 

que trobem el següent: 

 

                                                 

153 Tractem amb més detall aquest tipus de discurs al capítol següent. 
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“mihi reliquam aetatem a re publica procul habendam decrevi, non fuit consilium 

socordia atque desidia bonum otium contrere neque vero agrum colundo aut venando, servilibus 

officiis, intentum aetatem agere” (Sall., Cat., 4. 1.). 

 

En aquest fragment trobem una referència expressa de rebuig al treball agrícola 

que entra en directa contradicció amb la idea compartida per la major part dels 

estudiosos actuals del mñn clàssic, segons la qual l‟agricultura hauria sigut una activitat 

ben considerada per tothom en l‟antiguitat. Per aquest motiu, els pocs autors moderns 

que s‟han  fixat en aquest fragment l‟han considerat una afirmaciñ “paradoxal”, i fins i 

tot “escandalosa” d‟acord amb els paràmetres del pensament antic (Syme, Sallust, apud. 

Bianco, 1985: 129), o d‟una forma menys radical, “difìcil d‟explicar” (Bianco, 1985: 

127). Ara bé, si tenim en compte el fet que entre autors com Xenofont, els agrònoms 

llatins, i fins i tot Cicerñ, el que mereixia elogi era l‟adquisiciñ dels recursos per a viure 

de l‟agricultura, però no necessàriament treballar-la directament, l‟afirmaciñ de Sal·lusti 

no resulta tan estranya. El que es produeix aquí és, des del nostre punt de vista, una 

confusió entre dues idees que, tot i trobar-se relacionades entre sí, formen part de camps 

ideològics diferents. Per un costat, es troba el principi altament generalitzat en les 

societats tradicionals de base agrìcola, d‟alta valoraciñ de la propietat de la terra com a 

senyal d‟identitat de la pertinència a la comunitat, i al mateix temps, el principi 

aristocràtic que valora la possessiñ de propietats agrìcoles de certa entitat, i l‟aspiraciñ a 

l‟autosuficiència a partir d‟aquestes. Per un altre costat, en canvi, es troba el principi 

estoic d‟alta valoraciñ del treball directe de la terra per part que hauria predominat en 

una època anterior (“l‟edat de l‟or”), front a una època posterior en què aquest seria dut 

a terme per esclaus d‟origen estranger. Aquesta, no només apareix en autors diferents 

als anteriorment mencionats, sinó que fins a cert punt defensaven una idea clarament 

contrària. És a dir, mentre entre els filòsofs socràtics predomina un menyspreu clar cap 

a tots els tipus de treball, inclòs l‟agrìcola, entre els filòsofs estoics, com Zenñ i 

Posidoni, però sobre tot entre autors influenciats per l‟estoïcisme de l‟època imperial, 

com Plini “el vell”, Plutarc i Ateneu.
154

  

 

En aquest últim sentit considerem que podem distingir en el que fou una 

concepciñ més generalitzada en l‟antiguitat: el menyspreu cap als artesans, els 

comerciants i els treballadors assalariats (almenys des del punt de vista aristocràtic), i el 
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 Al capítol següent tractem amb més detall aquesta idea. 
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que forma part, específicament, del discurs “antidemocràtic” elaborat pels tres filòsofs 

socràtics dels segles V-IV a. C. 

 

 En resum, considerem oportú tenir en compte l‟existència d‟un autèntic 

“discurs” aristocràtic, destinat a defensar els interessos de classe i a criticar les 

concepcions més populars o democràtiques del seu temps. Això resulta especialment 

evident en el cas de Plató, Xenofont i Aristòtil, ja que aquests mantingueren un discurs 

ideològic clarament contrari amb el règim democràtic que els havia tocat viure. Per altra 

banda, tampoc descartem que el “menyspreu del treball”, i especialment, aquell dels 

artesans, fora una realitat en la Grècia i Roma antigues, com també resulta observable 

en bona part de les societats anteriors a la contemporània occidental (en la qual tenen un 

gran pes els valors “burgesos” de la ideologia liberal).
155

 Però afirmar que en la Grècia i 

Roma clàssiques predominava aquesta ideologia envers el treball, o envers el treball dut 

a terme pels artesans, no és el mateix que assegurar que el conjunt de la ciutadania 

d‟aquestes repúbliques antigues es trobaria exempt dels treballs bàsics, ja que aquests 

serien duts a terme pels esclaus, tal i com defensa Hegel i bona part de la historiografia 

contemporània. Això ens porta a la conclusió de que, el que havien sigut els desitjos 

propis d‟un discurs polìtic d‟un sector molt concret de la societat atenesa dels segles V i 

IV a. C., s‟acabaria convertint en un paradigma sobre el paper de l‟esclavatge en 

l‟antiguitat. Però com s‟arribà a produir aquesta transformaciñ en el procés de 

transmissió del contingut de les fonts clàssiques a la concepció historiogràfica 

contemporània? En els capítols dedicats al període cronològic que va del segle XV al 

XVIII tractem de donar resposta a aquesta qüestió.  
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 Meiksins Wood (1978) defensa la idea contrària, segons la qual en certs espais, com l‟Atenes 

democràtica, el que hauria predominat hauria sigue, precisament, una concepció positiva del treball, que 

hauria despertat la reacciñ dels autors de l‟escola socràtica.  
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3. 1. 3. L’ESCLAVATGE EN EL DISCURS DE LA “DECADÈNCIA DELS 

VALORS PRIMITIUS” 

 

 

a) La influència dels discursos històrics antics en la historiografia moderna 

 

 En els capítol anterior hem estudiat de quina forma la idea del “menyspreu del 

treball”, i l‟articulaciñ del discurs antidemocràtic de l‟escola socràtica, influïren en la 

concepciñ moderna del paper de l‟esclavatge en l‟economia antiga. Aixì, les referències 

de diferents autors clàssics de menyspreu cap al fet que els sectors productius de la 

societat participaren en la polìtica, ha sigut interpretat per diversos autors de l‟època 

moderna com una evidència de que els ciutadans de les ciutats gregues i romanes no 

exercien el treball, i que aquest era dut a terme pels esclaus. Aquí tenim, per tant, una de 

les bases fonamentals de la concepciñ moderna del paper de l‟esclavatge en l‟antiguitat. 

Es tracta d'una explicació que fa referència a un determinat “estat de les coses” en la 

Grècia i Roma clàssiques, però que no estableix distincions entre diferents moments 

històrics, ni explica l'origen d'aquest predomini del treball esclau. Per a trobar l'origen 

de l'explicació historiogràfica d'aquests factors cal que ens dirigim cap a un altre tipus 

d'estructura discursiva diferent, que tal i com hem descobert al llarg de la nostra recerca, 

també es troba present a les fonts clàssiques. En la historiografia antiga, o almenys en 

una part d‟ella, ja existì una consciència de que les institucions de la δοςλεία o la 

servitus no havien presentat sempre les mateixes dimensions i caràcter, sinó que 

aquestes havien experimentat una sèrie de canvis al llarg de la història. Però el més 

destacable, és que diversos autors de l‟època clàssica establiren una connexió entre 

l‟evoluciñ de la dependència i amb una sèrie de discursos de rellevància ètica, política i 

historiogràfica, que tindrien una gran difusiñ a l‟època clàssica, i influïren de forma 

determinant la historiografia moderna. El més important d'aquests discursos pel seu 

caràcter cohesionador d'altres discursos menors, fins al punt que el podem qualificar 

d'esquema “metahistòric”, és el discurs de la “decadència”. En l'època clàssica, com és 

ben sabut pels especialistes en la matèria,
156

 la idea que l'època des de la qual s'escrivia 

representava una “decadència” o empitjorament respecte a una època anterior, 

constitueix una constant, que articula bona part dels discursos històrics d'una o altra 
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 Mazzarino (1961, 1966a-c), Momigliano (1966b), Sacks (1994). 
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manera. El fet que aquesta idea comencés a ser vinculada a partir d'una determinada 

època amb aquella altra de l'aparició de l'esclavatge, o de la difusió de l'esclavitud-

mercaderia, tindria conseqüències d'una enorme importància per a la historiografia 

moderna.  

 

 L'estudi del tractament del tema de l'esclavatge en la historiografia clàssica ha 

sigut estudiat només per uns pocs autors,
157

 i tot i que aquests han posat de manifest 

nombrosos aspectes de notable interès per a la interpretació de l'esclavatge en 

l'antiguitat, aquestes han sigut escassament tingudes en compte per la majoria d'estudis 

sobre la realitat històrica de l'esclavitud antiga. Per altra banda, el que no ha arribat a fer 

cap autor fins ara, és indicar la importància fonamental d'un discurs històric sobre 

l'aparició i evolució de l'esclavatge originat en l'època clàssica, en la formació de la 

concepció historiogràfica actual sobre l'esclavatge en l'antiguitat, que és la hipòtesi que 

defensem en aquest capítol. No obstant, sí que hem de fer referència al volum tercer de 

la sèrie Barbarism and Religion de J. G. A. Pocock (2003), en el qual destaca la 

importància decisiva del discurs de la decadència dels valors cívics creat per la 

historiografia clàssica, en la configuració de l'explicació històrica moderna de l'imperi 

Romà, i concretament, de la d'E. Gibbon. Així doncs, l'adopció de la perspectiva 

d'anàlisi de l'escola de Cambridge ha sigut fonamental en el plantejament d'aquest 

capítol. 

 

 

b) El discurs històric de la “decadència”  

 

 Un dels trets historiogràfics més característics i persistents de la literatura antiga 

fou el de mostrar l‟època des de la qual s‟escrivia, com una decadència o un 

empitjorament respecte a una mítica “edat de l‟or” situada en un passat remot. El 

discurs històric de al “decadència” tingué tal força que, fins i tot en el relat de Polibi, 

que té com a tema principal els motius de l'ascens de Roma per sobre de la resta de 

potències mediterrànies, apareix l'observació de que tal ascens s'aturaria en algun 

moment, i donaria pas a una època de decadència. La idea es troba explicada, 

fonamentalment, en el següent fragment: 
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  “No cal que ens estenguem sobre el fet que a totes les coses espera la mutació i el final, 

perquè la natura mateixa ens ho fa ineludiblement creïble. Dues són les maneres com totes les 

constitucions es destrueixen, una que és innata d‟elles mateixes, i una altra externa. Aquesta 

última es incerta de conèixer, però la innata és d‟un procés regular. [...] Quan una constituciñ ha 

vençut molts i enormes perills, i després d‟això assoleix una supremacia i sobirania innegables, 

és evident que arregla en ella una gran prosperitat, que farà tornar els ciutadans més amants del 

luxe, i més cerca-raons que el que és normal, en llur afany de càrrecs, i en altres afers. I aquests 

defectes creixeran, i començarà l‟evoluciñ vers un estadi inferior, per l‟afany de magistratures, i 

per la vergonya de no ésser famñs, i a més d‟això, per l‟arrogància i la vida luxosa. Però qui farà 

culminar la transformaciñ serà el poble, quan li sembli que uns guanyen injustament, i l‟infli de 

llagoteria d‟altres que aspiren a tenir càrrecs. Aleshores, enfurismat,  i cobejós de tot, ja no 

voldrà obeir, ni tan sols creurà que els governants estan al seu nivell, sinó que es tindrà a si 

mateix per tot, i pel màxim poder. D‟on succeirà que la continuaciñ rebrà el nom més formós de 

tots, democràcia, però el nom de la realitat serà el pitjor, oclocràcia.” (VI, 57. 1-9 [1963: 70]). 

 

 El fragment sembla predir una història que es començaria a articular a partir del 

segle II a. C., i encara avui en dia segueix rebent una gran atenció: la dels motius de la 

decadència de Roma. És interessant notar com aquest discurs es començà a configurar 

molt abans de que s‟iniciés la decadència real de Roma, en primer lloc, a través 

d‟aquesta “predicció” de Polibi, i pocs anys més tard, a partir del discurs de la 

decadència dels “valors primitius” de Posidoni i altres autors clàssics. Tot plegat ens 

posa de manifest la gran importància dels elements “discursius” en la interpretació de 

determinats problemes històrics. És a dir, d'acord amb les teories de Kuhn i Foucault, la 

predicció de Polibi ens posa de manifest l'existència d'una sèrie d'elements ideològics i 

narratius (un discurs), que predisposava als autors clàssics a fixar-se en la importància 

d'aquells factors que indicaven una “decadència”, i a ignorar o disminuir la importància 

d'aquells altres que indicaven un millorament respecte a un moment anterior. Es tracta 

d'una espècie de convenció sobre la forma d'entendre la història que predominava en 

aquesta època, de la mateixa manera que actualment tendeix a predominar la concepció 

“progressista” de la història.
158

 

 

  A favor d‟aquesta hipòtesi apunta el fet que Polibi comença per descriure aquest 

procés de decadència com “un procés regular”, i que per tant, resultava aplicable a 
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 En l'apartat 4 analitzem l'origen de la concepció "progessista" de la història al segle XVIII, i la seua 

importància en l'evolució de la historiografia moderna sobre l'esclavitud antiga. 
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qualsevol naciñ. Per altra banda, es tractava d‟un procés que, tal i com es pot observar a 

l‟inici del fragment citat, es basava en una concepciñ “naturalista” de la història de la 

humanitat, segons la qual després d‟una fase de creixement hauria de venir, 

necessàriament, una fase de decadència.
159

 Però Polibi no només prediu que hauria 

d‟arribar aquesta fase de decadència, segons les lleis de la natura, sinñ que a més indica 

de quina forma, i per quins motius, es produiria. En aquesta intervenen tres factors 

essencials: 

 

1. L‟augment de la prosperitat i del luxe. 

2. L‟apariciñ de l‟arrogància, que es fa visible a partir del desig d‟obtenir 

magistratures de determinats grups. 

3. La insubordinació del poble, que seguirà als demagogs desitjosos 

d‟augmentar el seu poder, i ja no voldrà obeir a ningú més que a sí mateix. 

 

Els tres elements que acabem de destacar constitueixen tres importants discursos 

per si mateixos, que no només apareixen a l‟obra de Polibi, sinñ també en bona part de 

la tradició literària hel·lenístico-romana. Així per exemple, e n el segle IV a. C. Èfor 

(Ephorus) utilitzà els dos primeres esquemes discursius per explicar la història de 

l‟ascens i caiguda dels imperis atenès i espartà: l‟augment de l‟èxit i la prosperitat els 

havia conduït a comportar-se de forma arrogant cap als seus súbdits i aliats, la qual cosa 

havia acabat provocant la revolta d‟aquests últims i la decadència dels seus imperis 

(Sacks, 1994: 216-217). Aquest esquema discursiu que connecta les idees de l‟ascens 

dels imperis amb l‟apariciñ del luxe i l‟arrogància, i com a conseqüència, l‟apariciñ 

d‟elements que portaran a la seua caiguda, es troba present en bona part de la literatura 

clàssica, i tindrà una importància fonamental per a la història de l‟esclavatge. 

Especialment a partir del moment en què apareix un discurs que connecta la idea de la 

“decadència dels valors primitius” (lligada a l‟augment del luxe i la prosperitat) amb 

l‟expansiñ de l‟esclavatge.  

 

El tercer element del fragment de Polibi, en canvi, no sempre apareix unit a 

aquest esquema discursiu, però sí que constituïa un important discurs polític per si 

mateix. Es tracta de la crítica a la democràcia que trobem ja al segle V a. C. amb 
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 Polibi aplica el mateix principi per a explicar la decadència de les potències d‟Esparta (VI. 49) i 

Cartago (VI. 51).  
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Aristòtil, i la seua teoria de la corrupció que sofrien els tres tipus de constitució política 

(Eth. Nic., VI, 12, Polit., III, 7-8). El que ens demostra tot plegat és que existeix un 

element discursiu bàsic compartit per tots els autors clàssics, el de la “decadència”, que 

després serà utilitzat per a defensar diferents posicions en funció de la ideologia ètica i 

política de cada autor.  

 

 El principal objectiu d‟aquest capìtol consisteix precisament en estudiar de quina 

forma el discurs de la “decadència” començaria a ser connectat amb la idea de la difusió 

de l‟esclavitud-mercaderia en la historiografia antiga a partir de determinat moment. El 

tema de la difusiñ de l‟esclavatge es connectaria, al seu temps, amb les idees de la 

corrupció i la difusió del luxe entre els romans a partir de certa època, la qual cosa ens 

indica que la concepció moral s‟uniria amb la historiogràfica en la creaciñ d‟aquest 

discurs. Entre els autors que comparteixen aquest tipus de discurs es troben Posidoni, 

Diodor Sícul, Plini “el vell”, Apià, Plutarc, i Ateneu. Es tracta d‟un conjunt de fonts que 

han tingut un paper fonamental en la configuració de la concepció moderna del paper de 

l‟esclavatge en l‟antiguitat. Aixì doncs, la configuraciñ d‟aquest discurs moral i 

historiogràfic és un aspecte de summa importància en l‟estudi del coneixement que 

actualment existeix sobre l‟esclavitud en la Grècia i Roma antigues, i és una qüestiñ que 

no ha rebut la suficient atenciñ fins al moment actual. Per altra banda, tampoc se‟ns 

escapa l‟existència d‟una sèrie de trets comuns en el conjunt d‟autors que acabem de 

citar, que ens permeten observar un alt grau d‟idees compartides. En efecte, tots ells 

compartien la filosofia estoica, i a més, procedien de províncies romanes de cultura 

hel·lenística (tret de Plini), la qual cosa els conferia una percepció diferent de la història 

i la societat romana de la que tenien els propis romans.  

 

 

c) El discurs de “l’edat de l’or” i els “orígens de l’esclavatge” 

 

 Un dels trets més comuns i repetitius del discurs de la “decadència” és oposar el 

temps des del qual s'escriu a una mítica “edat de l'or”, en què els humans haurien sigut 

virtuosos i feliços. Aquest es troba ja present en l'episodi de “l'expulsió del paradís” del 

relat bíblic, o en el mite de Prometeu recollit per Hesíode, en els quals apareixen 

narracions que descriuen una edat primitiva, en què els “homes”, o “l‟home i la dona”, 

vivien en un estat de felicitat i de llibertat naturals, que desapareixeria a partir de cert 
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moment, de forma vinculada a les idees de pecat i desobediència a la voluntat divina 

(l‟engany de Prometeu,
160

 o quan Eva tasta la fruita de l‟arbre prohibit).
161

 És comú que 

en aquests “paradisos” de tipus mític els relats facen referència a la “llibertat natural”, 

que es perdria amb posterioritat, com una de les múltiples infelicitats que haurien de 

patir els humans pel càstig de Déu o per l‟obertura de la caixa de Pandora. No obstant, 

cap d‟aquests relats sembla prestar un especial interès a la qüestiñ de la servitud o 

l‟esclavatge, i per això no situen cap origen clar d‟aquest, que simplement es fa present 

a partir de determinat moment històric. Seran els autors d‟èpoques posteriors els que 

provaran de trobar en aquests relats els orìgens d‟aquesta instituciñ en els relats mìtics i 

religiosos d‟aquest perìode.
162

 Però per altra banda, les primeres referències que tenim 

de discursos que tenen algun tipus de caràcter antiesclavista
163

 fan referència a la 

“igualtat i llibertat naturals” que es trobarien en un estadi primitiu, en oposició a la 

dependència, que és presentada com un producte de la societat. Això ho podem observar 

clarament a la següent referència d‟Aristòtil a l'existència d'una corrent d‟opiniñ 

contrària al caràcter natural de la δοςλεία: 

 

  “Otros [creen], que la dominación es contra naturaleza, pues el esclavo y el libre lo son 

por convención, pero en nada difieren de su naturaleza. Por esta razón tampoco es justa, ya que 

es violenta.” (Pol. 1. 3. 4; 1253b [1988: 54]) 

 

 A partir de la referència d‟Aristòtil ens és possible establir que aquesta crìtica a 

la institució es basava la reivindicació de la condició “natural” de la llibertat, i de que 

l‟esclavatge era un producte de les “convencions socials” i la “violència”. La majoria 

d‟estudiosos moderns han relacionat aquesta crìtica amb la filosofia cìnica, i més tard 

amb l‟estoïcisme, segons les quals el vertaderament important era la naturalesa interior 

de cada persona, mentre que la condició jurídica era només una convenció social.
164

 Es 

considera que fou la difusiñ de l‟estoïcisme a la Roma clàssica el que explica l‟apariciñ 
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 Hes. Th. 507-613. 
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 Gen. 3. 
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 Ens referim als debats sobre l'abolició de l'esclavatge desenvolupats a Gran Bretanya i els Estats Units 

entre els segles XVIII i XIX, durant els quals aparegueren nombrosos pamflets pro-esclavistes que 

justificaven l'esclavatge amb diverses referències bíbliques (Vid. Davis, 1968). 
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 Per “antiesclavista” entenem un tipus de discurs que critica la instituciñ de l‟esclavatge en algun sentit, 

o bé des del punt de vista teòric (com per exemple, la teoria de la “igualtat natural”), o bé des del punt de 

vista pràctic (sobre les males condicions dels esclaus en alguns sectors), però no pas “abolicionista”, la 

qual cosa implica una defensa clara de l‟aboliciñ de l‟esclavatge com a instituciñ, i no només la crìtica a 

alguna de les seues vessants. 
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 Vid. Cambiano (1987), Milani (1972), Schlaifer (1936). 
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del mateix principi a la coneguda frase del jurista Florentí: “Servitus est constitutio iuris 

gentium, qua quis dominio alieno contra naturam subicitur.” (1.5.4. 2).
165

 Així, segons 

Florentí, la servitus també anava contra natura, i per tant, era un producte de la societat. 

No obstant, el fragment de Florentí no considerem que es puga interpretar com una 

condemna de la institució, sinó més aviat, com una mena de descripciñ d‟una situaciñ 

que resultava desgraciada per a alguns éssers humans, però que al mateix temps 

constituïa un principi social bàsic plenament acceptat, i sobre el qual no es plantegen 

dubtes sobre la seua existència (més enllà del pla ideal, quasi retòric, podríem dir). No 

obstant, el que ens interessa destacar és que a l‟interior d‟aquesta frase es troba el 

mateix principi “històric”, segons el qual l‟esclavatge (o la dependència, en general), no 

hauria existit en una època anterior, ideal, però a l‟època en la que ell vivia constituïa un 

principi plenament assentat pel “dret de gents”.
166

 

 

 La conclusió comú que podem extreure de totes aquestes referències és, doncs, 

que l‟esclavatge no hauria existit en una època primitiva, o anterior, sovint identificada 

com una mítica “edat de l'or”. Una idea que trobem confirmada en diversos autors de la 

Grècia clàssica, que coneixem gràcies a la recopilació d‟Ateneu (6. 262b-275b). Així 

per exemple, Timeu de Tauronomeni, indicava que els hel·lens, “en l‟antiguitat”, no 

tenien la tradiciñ d‟ésser servits per “esclaus comprats amb diner” (Ath. 6. 264c). La 

referència a “ésser comprats amb diner” és molt interessant, perquè ens remet clarament 

a l‟esclavitud-mercaderia. De manera semblant, Ateneu també recolleix el testimoni de 

Teopomp, segons els quals els quiotes havien sigut els primers grecs en servir-se 

d‟esclaus “comprats amb diner” (VI, 265c). Resulta interessant notar que segons el 

mateix Teopomp, abans dels quiotes, els tesalis i els lacedemonis s‟havien fet servir 

també de servents (δούλοιρ), però aquests “no eren del mateix tipus”.
167

 Segons Vidal-

Naquet (1973), el testimoni de Teopomp es troba relacionat amb un debat que degué 

desenvolupar-se a la Grècia del segle IV a. C., al voltant de quin de δοςλεία resultava 

més adequat, si el practicat pels lacedemonis, o bé el de l‟esclavitud-mercaderia, que 

predominava a altres polis, com Quios i Atenes. Segons Vidal-Naquet, les 

recomanacions de Plató i Aristòtil de que els οἰκέηαι (servidors) no procediren del 
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 Cfr. Lévy-Bruhl (1934). 
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 Segons A. Paradiso Teopomp és el primer autor en reflexionar sobre la diversitat d‟orìgens d‟un i altre 

tipus de δοςλεία. 
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mateix territori, ni parlaren la mateixa llengua, demostra que ambdós autors es 

mostraven més partidaris de l‟esclavitud-mercaderia.
168

  

 

 Però Posidoni, que escrigué uns tres segles més tard (al voltant del 80 a. C.), 

quan Roma s‟havia fet amb l‟hegemonia del Mediterrani, opinaria exactament el 

contrari, i seria la situació en què es trobaven els esclaus-mercaderia que treballaven a 

les mines hispanes i àtiques, i als camps de Sicília, la que li mereixia una opinió pitjor. 

En contrapartida, Posidoni sí que veuria amb bons ulls el tipus de servitud a què 

s‟havien sotmès els heracleotes als marandinians (Ath., VI, 263c-d). El canvi de 

perspectiva resulta interessant, perquè ens demostra com evolucionen els discursos 

crítics amb la dependència, o millor dit, a determinades formes de dependència, en 

funciñ de l‟evoluciñ del context històric, polític i social. Però el que diferencia en major 

mesura a Posidoni d‟autors com Platñ i Aristòtil, és que Posidoni lligaria aquesta crìtica 

amb un discurs historiogràfic general, la qual cosa li proporcionaria una gran influència 

en tota la historiografia posterior. 

 

 

d) El “discurs” de Posidoni 

 

El filòsof estoic Posidoni (135-51 a. C.) constitueix, pel que coneixem, el 

principal representat del discurs que connecta la decadència dels valors ètics amb 

l‟extensiñ de l‟esclavitud, i tot i que la seua obra no ens ha arribat directament,
169
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 La preferència de Platñ i Aristòtil procedeix d‟una motivaciñ pràctica, i d‟una altra que podrìem 

denominar “polìtica”, en el sentit que consideraven moralment condemnable el fet que alguns grecs es 

trobaren sotmesos a altres a un tipus de servitud tan extrem (com a conseqüència del panhel·lenisme 

d‟ambdñs autors). Però en la seua discussiñ no apareix cap tipus de reflexió al voltant de les diferències 

entre una δοςλεία que s‟aproximaria a una forma de “servitud”, front a una altra que coincideix amb el 

nosaltres anomenem “esclavitud”. 
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 Els fragments de Posidoni es troben dispersos entre una gran diversitat d‟autors diferents, i van des de 

fragments relativament llargs (com el de les revoltes servils de Sicília a Diodor, XXXIV-XXXV), a altres 

molt breus (com els que trobem a Ateneu, VI, 272). Per altra banda, existeix una gran diversitat 

d‟opinions en la historiografia actual sobre la pertinència d‟atribuir determinats fragments de diversos 

autors clàssics, a l‟obra de Posidoni (Canfora, 1989d; Malitz, 1982; Rizzo, 1976; Sacks, 1994; 

Strasburger, 1965), o pel contrari, oposar-se a tal interpretació (Verbrugghe, 1975, Zetzel, 1985). Un 

debat que arriba fins a les compilacions de fragments realitzades, que van des de la més restrictiva de 

d‟Edelstein i Kidd (1972) i Kidd (1988a, b), a la més extensa de Willy Theiler (1982). Nosaltres ens 

inclinem per l‟atribuciñ de la majoria d‟aquests fragments a Posidoni, tant per la coherència de pensament 

que es pot observar entre ells (Canfora, 1989d; Malitz, 1982; Strasburger, 1965), com per les cites a 

l‟obra de Posidoni que trobem a autors com Cicerñ, Ateneu i Suetoni, i per la constataciñ de que autors 

com Diodor Sícul, es deixaren influir en gran mesura per les seues fonts (Sacks, 1994). Li agraïm a 

Eduardo Boechat el fet d‟haver-nos introduït en el coneixement de l‟obra de Posidoni. 
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gaudiria d‟un notable èxit en la transmissiñ dels seus continguts a l‟Europa moderna, a 

través dels fragments i cites recollits per alguns dels autors clàssics que han gaudit d‟un 

major èxit de difusió, com  Diodor Sícul, Plutarc i Ateneu, entre altres. El fet no és 

casual, perquè Posidoni fou, probablement, el filòsof més influent de l‟àmbit hel·lenìstic 

i romà del segle I a. C., a més d‟una figura ben connectada amb l‟elit romana 

d‟aleshores (Edelstein-Kidd, 1972: xiii). Les referències a la seua obra es troben en 

bona part dels principals autors clàssics, des de Ciceró (que fou contemporani), fins a 

Plutarc i Sèneca, tot i que les principals referències en el tema de l‟esclavatge es troben 

localitzades al llibre sisè d‟Ateneu, a la Biblioteca Històrica de Diodor Sìcul, i a l‟obra 

d‟Estrabñ. Això converteix a Posidoni en l‟autor de tres dels principals referents sobre 

l‟esclavitud antiga, i en la principal font d‟informaciñ sobre els canvis que experimentà 

aquesta institució en la Roma i el Mediterrani dels segles II i I a. C.
170

 Però com arribà 

Posidoni a crear un discurs historiogràfic sobre l‟evoluciñ de l‟esclavatge tan influent? I 

perquè prengué l‟esclavatge un paper tan important en la seua obra?  

 

La resposta a la primera qüestió sembla trobar-se en la importància del discurs 

de “l‟edat de l‟or” en la concepciñ històrica que predominava en l‟antiguitat, i la seua 

interrelació amb els principis estoics de la igualtat i la frugalitat naturals. Així Zenó, 

considerat el fundador de la filosofia estoica, considerava l‟or i l‟argent metalls sobre 

els quals calia mostrar indiferència, a diferència d‟aquelles coses necessàries per a la 

vida, segons Ateneu (VI, 233b). La natura, segons Zenñ, havia fet que l‟or i l‟argent 

foren difìcilment accessibles per a l‟ésser humà, i per tant, la seua extracciñ resultava 

penosa, i anava contra les lleis de la natura (Ath., 233c). L‟opiniñ negativa de Zenñ 

envers els metalls preciosos i la seua extracció resulta interessant, perquè segons 

sembla, Posidoni establiria una relació entre ambdues idees i la utilització dels esclaus a 

la mineria. La majoria de descripcions que actualment disposem sobre la penosa 

situació dels esclaus que treballaven a les mines hispàniques (Diod. Sic. 5. 36, 38) i 

àtiques (Ath. 6. 272e) procedeixen de Posidoni,
171

 el qual fa èmfasi en aquest aspecte, 

no només per una preocupació humanitària (que sens dubte, existeix), sinó també com 
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 Existeixen altres fonts, com els agrònoms Catñ i Varrñ, o els relats d‟Apià i Plutarc sobre les reformes 

dels Grac, però la principal font sobre el canvi històric en la pràctica de l‟esclavatge és Posidoni. 
171

 El primer autor que realitza una descripció de les males condicions de les mines és Agartaquides de 

Knidos, contemporani de Polibi, que és la font de Diodor en la descripció de la penosa situació dels 

esclaus que treballaven a les mines de l‟Alt Egipte (Diod. Sic., III, 12-13). Segons Strasburger, 

Agartaquides pogué ser la influència de Posidoni en la seua preocupació per aquestes qüestions, tot i que, 

sens dubte, seria Posidoni l'autor de major influència en tota la literatura posterior (i per això el 

destaquem aquí). 
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una condemna moral d‟aquells que excavaven la terra contra les lleis de la natura, i 

explotaven a l‟ésser humà més enllà del que resultava tolerable, per tal de saciar la seua 

“avarícia”. La crìtica de l‟esclavatge per part de Posidoni s‟explica, per tant, com una 

crítica al fet que algunes persones foren tractades de forma “inhumana” per tal de 

satisfer els interessos materials de persones mogudes principalment pel vici de 

“l‟avarìcia”.  

 

El pensament de Posidoni en aquest sentit presenta un alt grau de coincidència 

amb les idees d‟alguns estoics d‟època alto-imperial, com ara Plutarc (Cat. Mai. 21. 1-

4) i Sèneca (Ep. Mor. XLVII), sobre els esclaus. Aquestes es poden resumir, a grans 

trets, en una defensa del tracte humà dels esclaus com a conseqüència de la idea estoica 

de la igualtat natural de totes les persones independentment de la seua condició social, 

de la qual se‟n deriva un sentiment filantròpic. Al mateix temps, en aquests dos autors 

també s‟observa una dura crìtica a “l‟avarìcia”, fins al punt que la crítica al tracte 

inhumà dels esclaus, o a l‟abundància d‟aquests, es deriven en bona part dels casos 

d‟una crìtica als amos, que s‟han deixat emportar pel vici de l‟avarìcia (com per 

exemple a Plut. Crass., II, 1-7). Així doncs, podem comprovar que en tots tres casos, 

l‟objecte principal d‟aquests autors és la rectitud moral dels ciutadans lliures, més que 

no pas una defensa dels esclaus, tot i que sí existeix una preocupació filantròpica per la 

situació en què es trobaven aquests. Ara bé, el que no trobem en cap cas, tant en Plutarc 

com en Sèneca, és una crìtica a l‟existència de l‟esclavatge coma instituciñ.  

 

En el cas de Posidoni aquesta qüestió roman més obscura, ja que, per una banda 

tenim constància de que considerava positiva, i fins i tot “natural”, l‟existència de 

dependència, quan aquelles persones que eren més “dèbils de ment”, s‟entregaven al 

servei d‟aquells que eren més intel·ligents (Ath. 6. 263d [fr. 147 Theiler]). Però al 

mateix fragment on trobem aquesta idea que gairebé repeteix l‟anomenada “teoria 

aristotèlica de l‟esclavitud natural”, Posidoni cita l‟exemple de quan els “marandinians 

es sotmeteren als heracleotes” amb l‟establiment de dues condicions: la provisiñ de les 

necessitats bàsiques i no ésser venuts fora del seu territori (Ath., VI, 263d). Això ha 

sigut interpretat per diversos autors, com A. Momigliano (1980b), L. Canfora (1989d) i 

A. Paradiso (1990, 1991), com una defensa de “l‟esclavitud” o la servitud “de tipus 

ilòtic”, front a l‟esclavitud-mercaderia, per part de Posidoni. A favor d‟aquesta hipòtesi 

es troba un altre fragment d‟Ateneu on indica que, el fet que els quiotes hagueren sigut 
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sotmesos a l‟esclavatge per Mitrìades de Capadòcia, constituïa una mostra de la “còlera 

de la divinitat” cap a ells, per haver sigut els primers en haver-se servit “d‟esclaus 

comprats” [ὠνηηοῖρ ἀνδπαπόδοιρ] (Ath., VI, 266e-f [fr. 150 Theiler]).  

 

Canfora (1989c-d), a més a més, considera que Posidoni és la font que articula 

tota la crìtica al luxe, l‟abundància d‟esclaus, i la compra d‟aquests que trobem al text 

d‟Ateneu (VI, 263c-275b), ja que constitueix l‟autor més citat en les referències 

d‟Ateneu a aquestes qüestions. De ser aixì, i l‟argument de Canfora ens sembla prou 

sòlid, Posidoni constituiria el primer autor conegut en crear un discurs antiesclavista
172

 

d‟influència en el pensament occidental. Un fet que té especial importància per a la 

nostra recerca per dos motius: 

 

1. Perquè Posidoni constitueix la font principal d‟una sèrie de referències 

a l‟esclavitud-mercaderia (a les mines, al camp, durant les revoltes 

d‟aquests...), que d‟altra manera no hagueren arribat al coneixement 

històric de l‟antiguitat. 

2. Perquè Posidoni crearia un poderñs discurs històric sobre l‟evoluciñ de 

l‟esclavatge en relaciñ a la decadència de la frugalitat i els valors 

primitius, que tindrà una importància fonamental en tota la 

historiografia posterior. 

 

 En tot cas, no podem estudiar el discurs “antiesclavista” de Posidoni de forma 

desconnectada a la seua crítica a la “decadència dels valors primitius” i la difusió del 

luxe, la corrupciñ i l‟avarìcia durant el seu temps. Aquesta és també la principal idea 

que es deriva del fragment d‟Ateneu dedicat a l‟esclavatge (Ath. 6. 262b-275b), que 

segons diversos autors es deriva de la influència de Posidoni (Canfora, 1989d, 

Strasburger, 1966), ja que es tracta de l‟autor més citat en la majoria de referències a 

aquest discurs ètic i històric, com per exemple el següent: 
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 Per “antiesclavista” entenem un tipus de discurs que critica la instituciñ de l‟esclavatge en algun sentit, 

o bé des del punt de vista teòric (com per exemple, la teoria de la “igualtat natural”), o bé des del punt de 

vista pràctic (sobre les males condicions dels esclaus en alguns sectors), però no pas “abolicionista”, la 

qual cosa implica una defensa clara de l‟aboliciñ de l‟esclavatge com a institució, i no només la crítica a 

alguna de les seues vessants. 
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  “el primer en introduir el luxe que floreix actualment fou Lúcul, que vencé en batalla 

naval a Mitríades [...] El famós Cató, en canvi, segons explica Polibi [...] desaprovava aquest 

tipus de comportament i clamava que algunes persones havien introduït a Roma el luxe dels 

països estrangers [...] Pel contrari, primitivament els habitants d‟Itàlia tenien tan poques 

necessitats, segons Posidoni, que fins i tot aquells que duien una vida pròspera acostumaven als 

seus fills a beure fonamentalment aigua i acontentar-se amb qualsevol aliment. [...] En canvi ara, 

com diu Teopomp [...] no hi ha ningú, ni tan sols aquells que es troben en una situació 

econòmica modesta, que no es servisca d‟una taula suntuosa, que no posseisca cuiners i altres 

tipus de servents en gran nombre, i que no consumisca en els gastos quotidians més del que 

antigament a les festivitats i sacrificis.” (VI, 274f-275b)
173

 

 

 El fragment que acabem de citar té nombrosos aspectes d‟interès. En primer lloc, 

ens permet observar com l‟objectiu principal, tant de Posidoni com d‟Ateneu, 

constitueix en defensar la virtuositat dels romans durant una època anterior, en què 

duien a terme una vida de tipus fonamentalment frugal. Aquesta idea es pot atribuir 

fonamentalment al pensament estoic, especialment en els termes en què apareix aquí 

plantejada, però al mateix temps, cal indicar que parteix de dos elements previs. Per un 

costat, tenim constància de que el discurs de la “decadència” es troba des dels mateixos 

orìgens de la literatura grega, amb l‟obra d‟Hesìode, o en altres obres coetànies, com 

l‟Antic Testament. Per una altra banda, el testimoni de Catñ resulta interessant. En 

primer lloc, perquè ens demostra l‟ús del discurs de la decadència dels valors primitius 

abans de Posidoni, i en segon lloc, perquè tal i com podem comprovar al De re rustica, 

tot i ser un defensor de la vida austera, considerava normal l‟ús d‟esclaus, i no 

compartia els principis filantròpics de Posidoni i altres estoics d‟època posterior 

(Sèneca, Plutarc) envers els esclaus. Això ens mostra que la defensa de la virtuositat de 

la frugalitat i dels valors primitius no es troba necessàriament unida a la crítica a la 

difusiñ de l‟esclavitud-mercaderia. 

 

 En tot cas, el que més ens interessa destacar aquí és la procedència comú de 

l‟obra de Posidoni d‟una sèrie de fragments procedents de diferents autors clàssics 

(Diodor Sícul, Estrabó, Ateneu...), que han tingut una importància capital en la 

concepciñ historiogràfica moderna de l‟evoluciñ de l‟esclavatge en l‟antiguitat, i 

especialment, a l‟antiga Roma. Els trets bàsics d‟aquesta concepciñ procedeixen de les 
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 Trad. pròpia. 
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narracions de tres episodis diferents, totes elles procedents de l‟obra de Posidoni, que 

són les següents: 

 

1. L‟eclosiñ de l‟activitat piratera i del tràfic d‟esclaus a partir de la conquesta 

de Cartago i Corint per part dels romans.
174

  

2. La generalitzaciñ de l‟ús de la mà d‟obra esclava en una sèrie d‟activitats 

econòmiques relacionades amb la creaciñ de grans fortunes per part d‟alguns 

romans (la mineria, l‟agricultura orientada al mercat i la ramaderia).  

3. Les males condicions en què es trobaven aquests esclaus, que acaben per 

revoltar-se en moltes ocasions.  

  

 El que més ens interessa destacar de totes tres idees és que estan presentades 

amb un fort caràcter discursiu, que explica la gran influència que tindran en la 

configuraciñ de la historiografia moderna,  front a les referències d‟altres autors clàssics 

sobre el treball esclau o les revoltes servils, que no posseïen aquesta càrrega discursiva, 

i com a conseqüència, no despertarien l‟atenciñ dels historiadors fins a una època molt 

posterior. Un bon exemple el trobem a les diverses notícies sobre revoltes servils que 

trobem escampades en l‟obra de Tit Livi (32. 26; 33.36; 39.29), a les quals es pot 

observar una sensibilitat notablement inferior a la d‟autors de cultura hel·lenìstica com 

Posidoni, Apià i Plutarc, cap a la situació i les motivacions dels esclaus, i que tindrien 

un impacte molt menor en la historiografia moderna sobre l‟esclavatge en l‟antiguitat. 

Això es pot comprovar d‟una forma prou clara en el relat de Diodor de les Guerres 

Servils de Sicília, generalment atribuït a Posidoni com a conseqüència de la coherència 

del relat amb el pensament del filòsof d‟Apamea, i per les nombroses referències 

d‟Ateneu a l‟interès de Posidoni per les revoltes d‟esclaus (Ath. 6. 272f). En tot cas, 

l‟existència d‟un important discurs ètic al darrere de la narraciñ diodorea de les Guerres 

Servils de Sicília resulta evident, especialment a fragments com el següent: 

 

  No hi hagué mai una sedició d‟esclaus [ηηλικαύηη δούλων] tan gran com aquella que es 

produí a Sicília. [...] Per a la majoria de gent, aquests esdeveniments es produïren de forma 

inesperada [...] però per aquells que són capaços de jutjar els esdeveniments de forma realista 

resulta evident que aquests no es produïren sense una raó de ser. A conseqüència de la gran 
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 Aquì seguim la interpretaciñ de Malitz (1983) i Strasburger (1965) que atribueixen l‟orìgen del 

fragment d‟Estrabñ (14. 5. 2) a Posidoni, i el posen en relació amb el discurs general sobre la política 

imperialista romana i la difusiñ de l‟esclavatge del filòsof d‟Apamea. 
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prosperitat d‟aquells que havien explotat els productes d‟aquesta poderosa illa, pràcticament tots 

aquells que havien augmentat la seua riquesa foren afectats, primer, per una forma de vida 

luxosa, després per l‟arrogància i la insolència. A conseqüència d‟això, des que el mal tracte dels 

esclaus i l‟allunyament respecte als seus amos s‟incrementaren en la mateixa mesura, quan 

l‟ocasiñ ho oferì, es produì un esclat violent d‟odi. (Diod. 34/35. 2. 25-26).
175

 

 

 En aquest fragment es pot observar clarament l‟existència d‟un discurs ètic (i pot 

ser també polìtic) al darrere, que port a l‟autor a emfasitzar elements d‟interès per a la 

historiografia actual, que d‟altra forma desconeixerìem: com la inversió de determinats 

sectors en l‟adquisiciñ d‟esclaus i la seua utilitzaciñ en activitats productives a l‟illa de 

Sicília. Una informació que es fa més evident un poc més avall, quan Diodor (-

Posidoni) afegeix: “cada un dels grans terratinents comprà als mercats esclaus per a que 

treballaren les seues terres” (34/35. 2. 26). Aquì l‟autor emfasitza el fet que els camps 

foren cultivats per “esclaus comprats als mercats”. Aquest fragment és molt interessant 

perquè ens indica tres elements de gran importància: 

 

1. Diodor-Posidoni ens informa de la importància del treball esclau a la Sicília 

del segle II a. C. 

2. Diodor-Posidoni constitueix una de les fonts principals de la concepció 

historiogràfica moderna de la importància del treball esclau a l‟antiga Roma. 

3. Diodor-Posidoni pretenia fer èmfasi en la importància del treball esclau, ja 

que aquesta es troba lligada a un discurs ètic més ampli. 

 

 El que ens interessa destacar aquì més és l‟últim aspecte, ja que, des del nostre 

punt de vista, ens aporta una informaciñ sobre el paper de l‟esclavatge en l‟antiguitat 

més complexa del que tradicionalment s‟ha interpretat. El detall que ens interessa 

destacar és la referència a que els treballadors “eren comprats en mercats”, i a 

continuació afegeix el següent: “per a lligar alguns en cadenes, per a esgotar a altres 

amb la duresa de les seues feines, i marcar-los a tots ells amb marques arrogants.” 

(34/35. 2. 26). La crítica al mal tracte dels esclaus per part de Posidoni resulta evident, 

com fonamentalment han destacat els estudiosos d‟aquest fragment, el que no s‟ha 

destacat tant sovint és que Posidoni descriu un tipus de οἰκεηήρ concret: aquells que 

podem identificar amb el concepte modern d‟esclavitud. I a partir d‟aquì cal plantejar-se 
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 (Trad. pròpia). 
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la pregunta: perquè li interessava a Posidoni destacar el caràcter “esclau” d‟aquests 

treballadors? La resposta que ens han aportat alguns estudiosos, com A. Momigliano 

(1980b), Canfora (1989d) i A. Paradiso (1990), és que Posidoni era contrari a 

l‟esclavitud-mercaderia, mentre que sì era partidari d‟altres formes de dependència més 

moderades, tradicionals, i lligades a la pròpia comunitat, com ho demostra la seua 

descripció de la subjecció voluntària dels marandinians als heracleotes. La interpretació 

d‟aquests autors ens sembla prou sòlida, però considerem que encara cal anar més enllà, 

i que podem fer també una interpretació de tipus històric. Per aquest motiu, cal repetir-

nos la pregunta: Perquè li interessava a Posidoni destacar el caràcter “esclau” d‟aquests 

treballadors en el context concret de les Guerres Servils? La resposta que ens sembla 

evident és perquè en un període anterior, l‟esclavitud-mercaderia no hauria tingut una 

importància tan gran a Sicìlia, i provablement, tampoc la tenia en altres parts de l‟imperi 

romà. Per altra banda, la insistència de Posidoni en aspectes que actualment ens 

semblen característiques evidents de l‟esclavitud-mercaderia reafirma la nostra 

interpretació de termes com δοῦλορ i οἰκέηηρ, que contràriament al que tradicionalment 

s‟ha interpretat, no constitueixen la traducciñ exacta del terme modern “d‟esclavitud” 

(ja que aquest fa referència a un tipus de dependència concreta, i no a la dependència o 

al fet de servir en general). 

 

 El segon aspecte d'importància de Posidoni que ens interessa destacar és que, 

junt al discurs de la decadència, lliga les qüestions de l'expansió imperialista de Roma i 

l'extensió del treball esclau en un mateix discurs històric i a partir d'un moment històric 

concret: la destrucció de Cartago i Corint per part de Roma. Aquest esdeveniment 

històric seria contemplat amb interès, no només per Posidoni, sinó també per altres 

autors com Polibi. Ara bé, tot i que Polibi és crític amb el comportament de Roma amb 

els cartaginesos després de la III Guerra Púnica, i en el procediment després de la 

destrucció de Cartago, aquest no presenta l'esdeveniment com un punt crucial en la vida 

econòmica i social dels romans, en el sentit que marcaria un abans i un després clars 

(Sacks, 1994: 218), un canvi, que com hem vist més amunt, Polibi (6. 57. 1-9)  situava 

en un futur que encara no s'havia fet realitat. Posidoni, pel contrari, presenta des d'un 

principi, la destrucció de Cartago com un esdeveniment fonamental en la història de 

Roma, en el sentit que marcaria el punt d'inflexió entre un passat caracteritzat per 

l'austeritat, i un present caracteritzat pel desenvolupament del luxe, la supèrbia i la 
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introducció de la guerra civil en la pròpia Itàlia (Diod. 34/35. 33).
176

 En relació a 

aquesta idea es troba un fragment de l‟obra del geògraf Estrabñ generalment atribuït a 

Posidoni, i que constitueix una de les fonts més importants de què disposa la 

historiografia actual per estudiar el desenvolupament de l‟esclavatge a Roma. Es tracta 

de la narraciñ del desenvolupament de la pirateria per part dels cilicis i la creaciñ d‟un 

gran mercat d‟esclaus a l‟illa de Delos, tal i com podem observar a continuació: 

 

  “L‟exportació d‟esclaus (ὰνδπαπόδων ἐξαγωγὴ) els induì a la majoria d‟ells [els cilicis] 

a adoptar aquest negoci malvat (κακοςπγίαρ επικεπδεζηάηη),
177

 ja que demostrà ser molt 

rentable, no només perquè els esclaus eren fàcilment capturats, sinó també, perquè el mercat, que 

era gran i ric en propietats, no es trobava gaire lluny. Em referisc a Delos, que podia rebre i fer 

sortir deu mil esclaus en un mateix dia. [...] La causa d‟això es troba en el fet que els romans, que 

s‟havien fet rics després de la destrucciñ de Cartago i Corint, utilitzaren una odiosa multitud 

d‟esclaus [οἰκεηείαιρ ἐσπῶνηο νολλαῖρ], i els pirates, en veure el gran profit que en podien treure 

es multiplicaren” (Str. 14. 5. 2)
178

 

 

 En el fragment d‟Estrabñ que acabem de citar es pot observar clarament el to de 

condemna moral de l‟autor cap al comerç dels esclaus (ὰνδπαπόδων ἐξαγωγὴ), no 

només pel fet que fos practicat per pirates, sinñ perquè com l‟autor indica, era un 

“negoci malvat” (κακοςπγίαρ ἐπικεπδεζηάηη) per sì mateix. Aixì doncs, se‟ns posa de 

manifest, un cop més, la importància del discurs ètic de Posidoni
179

 en la configuració 

de la concepciñ historiogràfica actual de l‟evoluciñ de l‟esclavatge en l‟antiga Roma, 

entre altres motius, perquè de no ser pel to de condemna moral de Posidoni, 

possiblement no ens hagueren arribat notícies de les grans dimensions que assolí el 

tràfic i ús d‟esclaus durant la fase imperialista de Roma.
180

 En la configuraciñ d‟aquesta 

concepciñ moderna ha tingut un paper essencial l‟explicaciñ d‟Estrabñ-Posidoni de que: 

“La causa d‟això es troba en el fet que els romans, que s‟havien fet rics després de la 

destrucció de Cartago i Corint, utilitzaren una odiosa multitud d‟esclaus, i els pirates, en 
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 Ens referim al debat mantingut en el senat entre Cató i Escipió Nasica que coneixem gràcies a Diodor 

de Sicília (34/35. 33), i que diversos especialistes han atribuït a Posidoni (Malitz, 1982; Strasburger, 

1965). 
177

 Aquesta, i les següents, són cursives són nostres. 
178

 Trad. pròpia. 
179

 De no ser Posidoni realment l‟origen d‟aquest fragment d‟Estrabñ caldria pensar en una altra font que 

compartìs la mateixa concepciñ de l‟estoïcisme que trobem a Posidoni, tant pel que fa als esclaus, com a 

la crìtica a les riqueses mundanes, l‟avarìcia, el comportament inhumà, i sobre tot, la reivindicaciñ a la 

tornada dels valors primitius.  
180

 Independentment de la veracitat del nombre d‟esclaus venuts diàriament a Delos segons Estrabñ 

(10.000), que ha sigut llargament debatuda en la historiografia contemporània. 
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veure el gran profit que en podien treure es multiplicaren”. Així doncs, la connexió 

entre la polìtica imperialista romana, la creaciñ d‟un important comerç d‟esclaus i la 

seua utilització massiva per part dels romans, a partir de la destrucció de Cartago i 

Corint, fou creada en la pròpia època romana, segons pareixen indicar les fonts 

disponibles, per part del filòsof Posidoni, que visqué una part de la seua vida a l‟illa de 

Rodes (i per tant, no gaire lluny de Delos). En la transmissiñ d‟aquesta idea a l‟època 

moderna, aixì com en la seua pròpia configuraciñ a l‟època antiga, tingué un paper 

fonamental el fet que Estrabó-Posidoni veiés amb mals ulls, tant la pràctica del comerç 

d‟esclaus, com l‟augment del seu ús per part dels romans, com ens indica l‟expressiñ 

“odiosa multitud d‟esclaus” [οἰκεηείαιρ ἐσπῶνηο νολλαῖρ]. Però en resum, es pot 

observar com el punt essencial de la condemna d‟Estrabñ-Posidoni és el fet que, tant els 

cilicis com els romans, es deixaren emportar pel luxe i l‟avarìcia, pel poder corrupte de 

les riqueses materials, que no tenien res a veure amb les qualitats personals de cadascú, i 

que portaven al sofriment d‟altres persones (aquelles que perdien la seua llibertat a 

causa de l‟acciñ dels pirates).  

 

 

e) El discurs de Tiberi Grac en Plutarc i Apià 

 

En tot cas, Posidoni no seria l‟únic responsable de la difusiñ de les idees que 

acabem de descriure, ni tampoc del discurs que connecta la difusiñ de l‟esclavatge amb 

la decadència de la frugalitat i les virtuts de l‟època precedent. Els següents textos de 

l‟antiguitat on trobem aquest tipus de discurs és a la narració que ens fan Plutarc i Apià, 

ambdñs d‟època alto-imperial,
181

 del problema social que originà el projecte de llei 

agrària dels Grac i del discurs que pronuncià Tiberi Grac per a defensar el seu projecte. 

Els relats de Plutarc i Apià presenten un elevat nivell de coincidència, la qual cosa ens 

permet deduir que és molt probable que ambdós autors utilitzaren la mateixa font, o 

fonts pròximes ideològicament, en l'elaboració d'aquest relat. Plutarc, concretament, 

indica en una de les seues referències al discurs que pronuncià Tiberi Grac es basen en 

un llibret que escrigué el seu germà Gaius (Plut. Ti. Gracch. 8. 9), la qual cosa ens 

permet deduir que la narració de Plutarc en aquest apartat no s'allunyaria massa del 

contingut del discurs que pronuncià Tiberi. De ser així, resulta interessant destacar que 
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 Plutarc visqué durant la segona meitat del segle I d. C. i principis del II d. C., i Apià entre finals del 

segle I d. C. i la primera meitat del II. 
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Tiberi pronuncià el seu discurs l‟any 133 a. C., i que per tant, no era massa la distància 

temporal que el separava de Posidoni, que escriuria la seua obra al voltant del 80 a. C.
182

 

En el discurs Tiberi, les revoltes d‟esclaus també constituïen un fet recent, però en el 

seu cas, l‟esdeveniment que es trobava més proper era el de la Primera Guerra Servil de 

Sicília (que encara no havia finalitzat del tot quan pronuncià el seu discurs), i no la 

segona, que encara no s‟havia produït, i és la que influiria a Posidoni. Per altra banda, 

tant si el contingut dels relats de Plutarc i Apià es basen en el discurs original de 

Tiberi,
183

 com si ho feren en major mesura en els escrits d‟altres historiadors,
184

 el que 

ens interessa destacar és que, aquesta font, o fonts (que no es situaria en una època molt 

llunyana a la de Posidoni), realitza una crìtica de la difusiñ de l‟esclavatge durant 

l‟època dels Grac, a partir d‟uns esquemes conceptuals, ideològics i teòrics, molt 

semblants als del filòsof estoic. Això es pot observar a la primera explicació que ens 

ofereix Plutarc com a motiu del problema que originà el projecte de reforma de Tiberi 

Grac: 

 

  “Els romans, del territori dels veïns que conquerien per guerra, venien una part i, fent 

l‟altra de domini públic, la donaven per a la seva explotaciñ als ciutadans pobres i sense béns [...] 

Però més tard, els veïns rics havent-se fet adjudicar els arrendaments per mitjà d‟homes de palla, 

i a l‟últim ja ocupant la major part de la terra en llur nom, els pobres, desposseïts, no mostraven 

cap zel per al servei militar i negligien la cria de fills, de manera que aviat tota Itàlia es ressentí 

de l‟escassetat d‟homes lliures i fou plena d‟esclaus bàrbars,
185

 amb els quals els rics conreaven 

les propietats d‟on havien tret els ciutadans.” (Tib. Grac, VIII, 1-4 [1932: 93-94]). 

 

 El fragment que acabem de citar constitueix, junt a la narració de Posidoni de les 

causes de les revoltes de Sicília, i la narració dels Grac d‟Apià, la base de la teoria 

moderna de la història de Roma segons la qual, la llarga sèrie d‟èxits que acompanyaren 
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 Els motius pels quals tractem a Tiberi en segon lloc són dos: en primer lloc, perquè Posidoni, que era 

un filòsof siri que s'havia format a Atenes i vivia a Rodes, i per tant, es pot enllaçar més clarament amb la 

tradició de pensament greco-hel·lenìstica que l‟havia precedit, mentre que Tiberi era un polìtic romà, i les 

fonts que recolleixen el seu testimoni (Apià i Plutarc) són d'una època molt posterior. Malauradament, 

resulta difícil assegurar l'opinió de Posidoni sobre les reformes dels Grac (FF 110 i 111), però sí sabem 

que la seua opinió general dels dos germans era negativa, i coincidia amb la visió dels optimates, que els 

consideraven uns aspirants a la tirania. 
183

 Així ho interpreten Gabba (1956, 1999: 225-227) i Schiavone (2002:137). 
184

 Així ho intepreta, per exemple, J. G. A. Pocock (2003: 32-60), que analitza les característiques del 

discurs de l‟unknown historian, que serviria de font a Apià. A favor d‟aquesta hipòtesi es troba també la 

referència que fa el mateix Plutarc a l‟inici de l‟episodi dels Grac (que és on es troba el discurs que ens 

interessa) del seu ús de diverses fonts per a contrastar determinades qüestions de caràcter controvertit 

(VIII, 6). 
185

 δεζμωηηπίων δὲ βαπβαπικῶν  
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la seua política expansionista provocaren una sèrie de desequilibris en la seua estructura 

social que l‟abocaren a la gran crisi política i institucional que provocà la fi del règim 

republicà. Per altra banda, es tracta també d‟una de les principals fonts de la concepciñ 

moderna, segons la qual, el treball agrìcola fou dut a terme per esclaus a l‟antiga Roma 

(o almenys durant una fase important de la seua història). I en el centre d‟aquest poderñs 

discurs històric (del qual desconeixem la font originària) apareix la importació 

“d‟esclaus estrangers” i la seua utilització en el camp itàlic com un dels elements 

desestabilitzadors més importants (almenys, pel que fa a l‟economia). És important 

destacar en aquest punt l‟interès de Plutarc, o de la seua font, per indicar l‟origen 

d‟aquests esclaus a través de l‟expressiñ “δεζμωηηπίων δὲ βαπβαπικῶν”. En primer 

lloc, la paraula δεζμωηηπίων, que significa “presó” o “lloc de reclusió”, i que en aquest 

cas, resulta evident que podem traduir pel terme d‟origen grec que habitualment 

utilitzaren els romans: ergastulum. En segon lloc, cal destacar la indicació del seu 

origen “bàrbar” (βαπβαπικῶν) dels treballadors reclosos als ergastula. Aquí ens trobem, 

doncs, una descripció del procés molt semblant a la del fragment de Posidoni abans 

destacat (34/35. 2. 26), en la qual es fa clar èmfasi en la idea de que els treballadors del 

camp eren “esclaus”, d'acord amb l'accepció actual del terme. Des del nostre punt de 

vista això indica, de la mateixa manera que en Posidoni, que l'autor pretenia fer èmfasi 

en l'aparició d'un canvi històric front a una època anterior, en la qual deduïm que 

l'esclavitud-mercaderia tindria una importància molt menor. Aquí es reprodueix, per 

tant, un to de condemna similar al de Posidoni per la difusió de l'esclavitud-mercaderia, 

però amb la diferència que aquí la preocupació principal de l'autor no és destacar les 

males condicions en què es trobaven aquests esclaus, sinó fer èmfasi en l'origen 

estranger d'aquests, i com a conseqüència, el fet que la població autòctona es trobés 

desproveïda del treball de la terra que havia garantit la seua subsistència en èpoques 

precedents. Aquesta idea es troba confirmada per la referència al fet que, com a 

conseqüència de la difusiñ de l‟ús d‟esclaus per part dels rics, i de l‟expulsiñ dels pobres 

de les seues terres, la península itàlica s‟havia ressentit de “l‟escassetat d‟homes lliures” 

(ἐλεςθέπων). Aixì, resulta interessant destacar la preocupaciñ de l‟autor d‟aquest discurs 

per la disminució del nombre de ciutadans que no eren rics perquè aquests constituïen la 

base de l‟exèrcit romà.  

 

Un dels indicis que apunten a l‟origen d‟aquest discurs sobre la situació del 

camp itàlic en el mateix Tiberi Grac el constitueix la referència que fa Plutarc, un poc 
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més avall, al fet que, segons el llibret que escrigué el seu germà Gaius:  “ [Tiberi] anant 

cap a Numància a través d‟Etrúria i veient el paìs desert i que els pagesos i pastors eren 

esclaus bàrbars importats,
186

 aleshores concebé la primera idea d‟una polìtica” (Ti. 

Gracch. 8. 9 [1932: 94]). És interessant destacar la reiteració que es troba a l‟expressiñ 

“οἰκέηαρ ἐπειζάκηοςρ καὶ βαπβάποςρ”, clarament destinada a fer èmfasi en l‟origen 

extern (no itàlic) d‟aquests οἰκέηαι. Això ens posa de manifest que en el discurs de 

Tiberi existien idees contràries a la difusió de l'esclavitud-mercaderia durant el seu 

temps, com un fet immoral i lligat a l'avarícia d'uns pocs, i que per tant, ens mostren una 

connexió important amb el discurs històric elaborat per Posidoni. Això ens fa pensar 

que aquests discursos “antiesclavistes” (però no abolicionistes) procedeixen d'un 

context de resposta a la difusió de l'esclavitud-mercaderia per part de diversos sectors 

que reclamaven una tornada a les pràctiques anteriors, en el pas del segle II al I a. C. 

Però al mateix temps, també cal destacar el fet que Plutarc compartia l'ideari estoic de 

Posidoni d'oposició al mal tracte dels esclaus, i sobre tot, al comportament d'aquells que 

es deixaven endur pel vici de l'avarícia. 

 

En el text d‟Apià trobem un tractament molt similar al de Plutarc sobre la 

narració de l'episodi dels Grac que ens demostra la utilització d'una, o més fonts, 

partidàries de la reforma dels dos germans, que es posen de manifest en al descripció 

dels motius que conduïren a la proposta de llei, i al discurs que pronuncià Tiberi. És 

important destacar aquest aspecte perquè Apià situaria a l'inici del primer llibre de les 

Guerres Civils una descripció de les causes socials que propiciaren la proposta dels 

Grac, de tal manera, que es convertia també en l'explicació de les causes de la sèrie de 

conflictes civils que conduïren a la a la fi del règim republicà a Roma. Això últim faria 

que el discurs d'Apià obtingués un paper fonamental en el discurs històric d'Apià, i al 

mateix temps, aquest tindria un paper de gran important en la configuració de la 

historiografia moderna sobre Roma. Això situa a Apià com la base principal del discurs 

historiogràfic actual que vincula la decadència de la figura del ciutadà soldat i petit 

propietari com a conseqüència de la difusió del treball esclau, i la crisi socio-política 

que conduí a la fi del règim republicà, tal i com podem comprovar al següent fragment: 

 

                                                 
186

 οἰκέηαζ ἐμειζάκηοςζ καὶ βαπβάποςζ („servidors‟ portats de fora i bàrbars). El canvi d‟expressiñ ens 

mostra clarament que oikétas no té perquè traduir-se necessàriament pel terme modern esclau, ja que 

Plutarc es troba aquì amb la necessitat d‟indicar el seu origen extern, que el defineix clarament com a 

esclau, segons la concepció actual de la paraula. 
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   “Pues los ricos, [...] comprando [...] propiedades vecinas [...] pertenecientes a 

campesinos humildes, cultivaban grandes latifundios en vez de parcelas pequeñas y empleaban 

en ellas esclavos como agricultores y pastores en presivión de que los trabajadores libres fueran 

transferidos de la agricultura a la milicia. Al mismo tiempo, la posesión de esclavos les reportó 

grandes beneficios dada su abundante descendencia, ya que se incrementaban sin riesgo alguno 

al estar exentos del servicio militar. Por estas razones los ricos se enriquecían muchísimo por la 

campiña, en tanto la escasez y la falta de población afligían a los pueblos itálicos, diezmados por 

la pobreza, los tributos y la milicia. Y aun cuando se vieran libres de estas calamidades, se 

hallaban en paro forzoso al estar la tierra en manos de los ricos, que empleaban como 

agricultores a esclavos, en lugar de hombres libres.” (BCiv. 1. 7 [1985: 22-24]) 

 

 La narraciñ d‟Apià mostra la utilització de la mateixa font que Plutarc, que 

insisteix en l‟expulsiñ dels pobres de les seues terres per part dels “rics” (i per tant, ens 

posa de manifest el comportament injust d‟aquests últims), la substituciñ dels 

agricultors lliures per esclaus, i les conseqüències negatives de tot aquest procés per als 

pobres, per a la “raça itàlica”, i per al futur de l‟exèrcit romà. És molt probable que els 

elements que acabem de citar es trobaren inclosos en el discurs original de Tiberi tal i 

com han interpretat Gabba (1956; 1999: 227-229) i Schiavone (2002: 137), però també 

ho és que una font posterior, i anterior a Plutarc i Apià, li donés un caràcter particular al 

contingut del discurs. Per altra banda, el text d‟Apià aporta una aporta una explicaciñ 

més raonada de certs aspectes que no trobàvem en Plutarc, com és el fet que “els rics” 

els interessava l‟ús dels esclaus perquè aquests no podien ser reclutats per a l‟exèrcit, i 

que obtingueren un gran profit econòmic de l‟ús dels esclaus. Ens interessa destacar 

ambdós aspectes perquè ens porten, de nou, a un elevat grau de coincidència amb la 

concepció moral de Posidoni, segons la qual, era la cobdícia per l'augment de riqueses 

el que havia portat a determinats grups a adquirir un elevat nombre d‟esclaus en 

perjudici de la població autòctona de condició lliure. Tant en un cas com en altre, ens 

trobem amb la idea de que la cobdìcia d‟alguns era el motiu del sofriment d‟altres, i 

l‟origen de futures calamitats per a tot l‟estat romà. Per altra banda, la condemna moral 

a la qual acabem de fer referència pareix que també es trobaria present en el discurs 

original de Tiberi, a partir del següent fragment que cita Plutarc: “és pel luxe i la riquesa 

d‟altri, que fan la guerra i moren; sñn anomenats senyors del mñn i no tenen pròpia una 

sola gleva de terra!” (Ti. Gracch. 9. 6). El “luxe i la riquesa” són, doncs, els dos 

elements que originen aquest estat de les coses, i constitueixen, per tant, un tipus de 

discurs que no només es troba present en els autors de tradició hel·lenística, sinó també 
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en els romans. Un exemple el trobem al següent fragment del preludi del Bellum 

Catalinae, escrit per Sal.lusti entre el 64 i el 63 a. C.: 

 

  “Sed ubi labore atque iustitia res publica creavit, reges magni bello domiti, nationes 

ferae et populi ingentes vi subacti, Carthago, aemula imperi Romani, ab stirpe interiit, cuncta 

maria terraeque patebant, saevire fortuna ac miscere omnia coepit. Qui labores, pericula, dubias 

atque asperas res facile toleraverant, eis otium, divitiae, optanda alias, oneri miseriaeque fuere.” 

(Bel. Cat. 7. 1-3).
187

 

 

Així, Sal·lusti també situava la difusió del luxe i la corrupció com la causa de 

l‟arribada de problemes i conflictes en els esdeveniments futurs, connectant aixì el 

comportament immoral amb les dificultats polítiques. Per altra banda, trobem clarament 

exposada també la idea predita per Polibi, i narrada per Posidoni, segons la qual havia 

sigut precisament l'èxit l‟èxit de Roma en la seua expansiñ pel Mediterrani la causa de 

la introducció de la corrupció i el luxe en la pròpia societat. Un canvi que s'hauria 

produït arran de la destrucció de Cartago, la qual cosa ens mostra la difusió d'aquesta 

idea a l'època, probablement perquè es tenia una consciència generalitzada del fenomen, 

o bé per la influència de Posidoni, o bé pel debat que segons Diodor (-Posidoni) 

dugueren a terme en el Senat sobre la sort de Cartago, i durant el qual, el cònsol Nassica 

defensà no destruir-la, ja que la seua desaparició comportaria l'inici de conflictes socials 

i amb els aliats. La idea, és molt provable que tinguera alguna cosa de realitat històrica, 

però resulta també evident que hi ha una important elaboració discrsiva al darrere, ja 

que segueix la mateixa estructura que la narració d'Èfor sobre la decadència dels imperis 

atenès i espartà (Sacks, 1994: 216-217), i del que ja havia predit Polibi que ocorreria a 

Roma. Per altra banda, cal fer èmfasi també en el fet que Sal·lusti no arriba a connectar 

en cap moment
188

 aquesta idea amb aquella altra de la difusiñ de l‟esclavatge, que no 

desperta en ell cap reflexió particular (tot i que en el seu relat es percep el gran nombre 

d‟esclaus que hi havia a la Roma de la seua època). 
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 Però quan el país havia crescut gràcies al treball dur i la pràctica de la justícia, quan grans reis foren 

vençuts per la guerra, pobles salvatges i poderosos sotmesos per la força de les arems, quan Cartago, la 

rival del poder de Roma fou subjugada totalment, i tots els mars estaven oberts, aleshores la Fortuna 

començà a mostrar-se cruel i a portar la confusió entre els nostres aliats. Aquells que havien trobat fàcil 

suportar privacions i perills, l'ansietat i l'adversitat, trobaren l'oci i la riquesa, desitjable en altres 

circumstàncies, es convertí en una desgràcia. (trad. pròpia) 
188

 Almenys en els fragments de la seua obra que s‟han conservat. 
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El que sí connectà freqüentment ambdues idees fou Plutarc, que pertany a una 

època posterior (segles I-II d. C.), no només a l‟episodi dels Grac, sinñ també a altres 

vides, com les de Cató i Cras, en les quals el biògraf grec destaca entre els “vicis” 

d‟aquests personatges, el de “l‟avarìcia”, i la mostra més clara d‟aquesta la presenta el 

gran nombre d‟esclaus que adquiriren, i la utilitzaciñ que ambdñs personatges feren 

d‟aquests. La idea la apareix clarament expressada des de l‟inici de la vida de Cras, tal i 

com podem observar al següent fragment: 

 

  “l‟únic defecte que feia ombra a les moltes virtuts de Crassus era el de l‟avarìcia [...] 

Les proves cabdals que es donen de la seva avarìcia, sñn la manera com tenia d‟adquirir la 

immensitat de la seva fortuna [...] Eren seves moltìssimes mines d‟argent, i terres de gran valor 

amb molta gent per a conrear-les; tanmateix, tot això no era res comparat amb la vàlua dels seus 

esclaus;
189

 tants en posseïa i de tal qualitat” (Crass., II, 1-7 [1927b: 126-127]). 

 

En el fragment destacat s‟observa clarament la idea de l‟avarìcia amb l‟ambiciñ 

per fer augmentar la fortuna de manera ràpida, i aquesta última, amb l‟abundància 

d‟esclaus (οἰκεηῶν). Això ens posa clarament de manifest la importància del discurs que 

connectava l‟avarìcia, l‟afany d‟augmentar les riqueses i els esclaus, no només en 

Posidoni, i en la narraciñ de l‟episodi dels Grac, sinñ al llarg de tota l‟obra de Plutarc. 

Però a diferència dels textos anteriors, Plutarc no estableix un discurs general sobre la 

difusió de l'esclavatge a partir d'un determinat moment històric, sinó que més aviat, és 

un element que vincula a les vides i les virtuts de cada un dels personatges que 

apareixen a la seua obra. 

 

En la vida de Catñ Plutarc realitza una crìtica molt similar, que connecta l‟afany 

per augmentar la fortuna amb la utilització massiva dels esclaus. Però en aquest cas, el 

to de crítica moral de Plutarc no es limita a recriminar el seu ús per a finalitats 

lucratives, sinñ que destaca també el tracte inhumà dels esclaus (οἰκέηαρ) que feia Catñ, 

en trobar-se interessat únicament per l‟augment de les seues riqueses, tal i com es pot 

observar a les línies següents: 

  

  “[Cató] Adquiria molts esclaus,
190

 comprant usualment, dels captius de guerra, els petits 

i encara capaços de suportar una criança i un ensinistrament com uns cadells o pollins. [...]  Al 

                                                 
189

 οἰκεηῶν 
190

 οἰκέηαρ 
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principi, quan encara era pobre i feia campanyes, no s‟enutjava per res del que li servien, ans 

declarava que era lletgíssim de barallar-se amb un esclau per qüestions de ventre. Però després, 

quan la seva fortuna donava per a més i feia banquets d‟amics i de col·legues, castigava 

immediatament els que havien estat negligents en el servei o en la preparaciñ d‟alguna cosa.”  

(Cat. Mai. 21. 1-4 [1927a: 56]). 

 

La narració de Plutarc resulta molt interessant, perquè aplica dins la pròpia vida 

de Cató la decadència de les antigues virtuts com a conseqüència de l‟augment de les 

riqueses i la introducció del luxe produïts per les victòries dels romans. Un procés que 

apareixia ja predit per Polibi (VI, 57) en la seua obra abans de que es produís la 

“decadència” de la qual parlen Posidoni i Plutarc, la qual cosa ens demostra la 

predisposició dels autors antics per a reproduir aquest tipus de discurs, independentment 

del seu grau de correlació amb la realitat històrica. Per altra banda, també ens interessa 

destacar la relació que estableix Plutarc entre el mal tracte dels esclaus o servents 

(οἰκέηαρ) i l‟augment del luxe, ja que mostra un elevat grau de coincidència amb la 

realitzada per Posidoni a les revoltes de Sicília (Diod. Sic. 34/35. 2). Per a comprendre 

millor aquesta última qüestió resulta interessant destacar les reflexions que aporta el 

mateix Plutarc a l'opinió de Cató, segons la qual calia vendre els esclaus vells perquè ja 

no resultaven útils: 

 

 “Ara, per la meva part, considero que, després d‟haver fet servir els esclaus com a 

atzembles, en arribar a la vellesa treure‟ls i vendre‟ls, és el senyal d‟un caràcter massa inflexible, 

que no pensa que d‟home a home no existeix cap lligam sinó el profit.” (Cat. Mai. 5. 2) 

 

 En aquesta concepció humanitària dels esclaus Plutarc presenta un elevat grau de 

coincidència amb les idees de Posidoni i Sèneca, la qual cosa ens mostra una coherència 

de pensament que lliga a tots tres autors seguidors del pensament estoic, però que al 

mateix temps, no es troba present entre els primers autors romans influïts per aquesta 

doctrina, com Cató i Ciceró (les opinions dels quals s'apropen molt més a les d'Aristòtil 

que no pas a les de Posidoni). Així doncs, cal situar aquesta defensa del tracte 

humanitari dels esclaus, que es troba lligada a una concepció humana d'aquests, com un 

tret propi de l'estoïcisme mitjà i tardà, mentre que en el primer estoïcisme només tenim 

notícies de la seua existència en la persona de Posidoni. L'existència d'aquesta 

concepció humana dels esclaus (que, no obstant, acceptava la seua submissió) entre 

aquests escriptors de pensament estoic seria la que permetria que una sèrie d'aspectes 
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importants sobre el paper de l'esclavatge en l'antiguitat es transmeteren a la 

historiografia moderna. 

 

 

f) Plini “el Vell” 

 

 El següent referent clàssic important on trobem el discurs que connecta 

l‟esclavatge amb la “decadència dels valors antics” és a un fragment de l‟obra de Plini 

el vell (23-24 d.C.-79 d.C.) Historia Naturalis, escrita al voltant del 77 d. C., que tot i 

ser breu, es convertiria en un dels textos clàssics més influents en la concepció moderna, 

segons la qual, els esclaus dugueren la major part del treball agrìcola a l‟antiga Roma, i 

per tant, constituïren la base de la seua economia. En aquesta influència sobre el 

pensament modern es situa el fet que el fragment al qual ens referim es trobés en el 

Llibre XVIII, que està dedicat de forma monogràfica a les qüestions relatives a 

l‟activitat agrìcola, la qual cosa despertà l‟interès dels autors moderns com una valuosa 

font de coneixements aplicables a l‟agricultura del seu temps.
191

 El fragment presenta 

un elevat grau de coincidència amb el tipus de discurs que trobàvem en la narració de 

l‟episodi dels Grac de Plutarc i Apià, tal i com podem observar a continuaciñ: 

 

  “Quaenam ergo tantae ubertatis causa erat? Ipsorum tunc manibus imperatorum 

colebantur agri, ut fas est credere, gaudete terra uomere laureato et triumphali aratore [...] At 

nunc eadem illa vincti pedes, manatae manus inscriptique vultus exercent, non tam surda tellure, 

quae parens appellatur colique dicitur, ipso honore his absumpto, ut non invita ea et indignata 

credatur id fieri. Sed nos miramur ergastulorum non eadem emolumenta esse quae fuerint 

imperatorim!” (Hist. Nat. 18. 4. 19-21).
192 

 

 El text ens aporta una informació interessant sobre la ideologia del món antic, ja 

que, si per una banda sembla que entre les classes altes predominava el menyspreu per 

la major part dels treballs que no requerien una formació intel·lectual, per altra banda, 

                                                 
191

 Aquest tipus d‟interès per l‟obra de Plini, la dels agrònoms llatins, i l‟Econòmic de Xenofont es 

mantindria plenament vigent entre els segles XV i XVIII (García Armendáriz, 1995). 
192

 “Quina fou, doncs, la causa de tan gran fertilitat? Aquesta és que temps ençà els generals cultivaven 

els camps amb les seues pròpies mans, i que la terra, hom pot creure, s‟obria amb joia com un soc cobert 

de llorers [...] Però ara trobem allà que són peus encadenats, mans condemnades i rostres marcats els que 

realitzen el treball. Per això la terra, que és anomenada « mare » i és honorada, com es sol dir, amb el 

cultiu, no és tan sorda que no es puga veure ofesa i indignada per això, havent destruït, així, l‟honor que li 

és atorgat. I nosaltres ens sorprenem de que el rendiment dels ergastula no siga igual que aquell dels 

generals!” (Traducciñ pròpia). 
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l‟alta valoraciñ que rebia l‟agricultura portava a Plini a contemplar de forma negativa 

l‟abundància d‟esclaus en aquesta. Aquì, com en els textos de Posidoni, Plutarc i Apià 

citats més amunt hi ha una clara valoració negativa dels elements que caracteritzen 

l‟esclavitud-mercaderia, com són: “vincti pedes, manatae manus inscriptique vultus”, i 

especialment, pel fet que aquest tipus de persones exerciren l‟activitat agrìcola. Aixì, es 

desprèn la idea que la utilitzaciñ d‟esclaus “contaminava” d‟alguna forma el caràcter 

sagrat de la terra. Una consideració semblant a la de Plini la trobem a la Vida de Cató, 

escrita per Plutarc en algun moment entre finals del segle I i el II d. C., la qual ens situa 

en una època propera al text de Plini.  

 

El que més ens interessa destacar és aquest tercer aspecte, que ens indica la 

coincidència absoluta de Plutarc i Plini, que escrigueren les seues obres entre la segona 

meitat del segle I d. C. i la primera del II d. C., amb la concepció moral i històrica de 

Posidoni, que havia escrit la seua obra a principis del I a. C. En tots ells hi ha, 

òbviament, una influència de la realitat que els envoltava i dels esdeveniments que els 

eren pròxims en el temps, però també una mateixa manera de concebre i d‟expressar 

aquests fets en un tipus de “discurs” amb unes característiques molt similars. Un discurs 

que influiria de forma directa en la concepció historiogràfica moderna des del 

Renaixement, que difìcilment s‟hagués fixat en la importància de l‟esclavatge en 

l‟antiga Roma, i de l‟existència d‟un canvi històric a partir del segle II a. C. sense el to 

de condemna moral amb que la comenten tots aquests autors. Un to de condemna que 

no trobem en cap dels filòsofs de l‟escola socràtica de l‟Atenes clàssica, ni tampoc entre 

els primers autors romans influïts per l‟estoïcisme, com Catñ i Cicerñ. Aixì doncs, cal 

destacar la importància de l‟obra de Posidoni, i de l‟interès de l‟estoïcisme mitjà i tardà 

per l‟esclavatge, el que propicià la difusiñ del discurs que vincula la difusiñ de 

l‟esclavatge amb la decadència dels valors primitius. Un discurs que tindria un paper 

fonamental en la concepciñ de l‟esclavitud antiga des dels inicis de l‟edat moderna, però 

especialment, a partir del segle XVIII. A partir d‟aquest segle aquest discurs 

historiogràfic adquiriria una dimensió diferent, en part, com a conseqüència de la major 

difusiñ de l‟obra d‟Ateneu. 
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g) Ateneu 

 

 Un dels principals responsables de la difusió del discurs de la decadència dels 

valors primitius i l‟esclavatge en la historiografia moderna és, sens dubte, Ateneu, que 

és, al mateix temps, una de les principals fonts de què disposem actualment per a 

l‟estudi del pensament de Posidoni. Ateneu fou un gramàtic d‟Alexandria que passà una 

part de la seua vida a Roma, i visqué entre la segona meitat del segle II d. C. i la primera 

del segle III. L‟obra d‟Ateneu, El Banquet dels Erudits, està estructurada com la 

narració del diàleg desenvolupat per un grup de savis sobre les diverses rames del 

coneixement durant el transcurs d‟un banquet. L‟obra constitueix una recopilació 

erudita de bona part del coneixement hel·lenístic conservat, des del temps dels textos 

homèrics fins a la pròpia època d‟Ateneu, i constitueix la única font actualment 

disponible sobre una gran quantitat d‟obres que s‟han perdut. El final del llibre sisè 

(263c-275b) constitueix una de la font principal de què disposem per al coneixement de 

diverses qüestions relatives al paper de l‟esclavatge en l‟antiguitat, aixì com dels 

diferents autors que s‟interessaren durant l‟època clàssica pel tema de la dependència. 

La idea principal que guia aquest fragment de l‟obra d‟Ateneu és la crìtica estoica a 

l‟abundància d‟esclaus en connexiñ a la difusiñ del luxe a l‟època en què ell vivia, i en 

contraposició a una època anterior caracteritzada pel mode de vida virtuós i frugal, tal 

com podem observar als següents fragments: 

 

   “cada romano [...] posee el mayor número de sirvientes [οἰκέηαρ] que puede. En fecto, 

hay muchísimos que tienen diez mil, veinte mil, y aún más, y no para obtener renta de ellos, 

como Nicias, el millonario heleno, sino que la mayoría de los romanos utiliza el grueso de los 

mismos como séquito.” (VI, 272e [2006: 146]) 

  “En cambio, eran sobrios y sumamente virtuosos en todos los aspectos los romanos 

primitivos. Escipión el apodado “Africano” [...] se llevó consigo sólo cinco esclavos, según 

cuentan Polibio y Posidonio [...] A su vez, Julio César, el primero de todos los hombres que 

cruzó el mar para atacar las Islas Británicas con mil naves, llevaba consigo tres sirvientes en 

total, según cuenta Cota” (273a-b [2006: 147-148]). 

 

 Aquí trobem la mateixa idea que hem observat, tant en Posidoni com en Plutarc, 

Apià i Plini “el vell”, els antics romans eren “sobris i summament virtuosos”. Però el 

que ens ha cridat l‟atenciñ sñn els exemples que cita Ateneu, i especialment els segon 

dels dos, ja que Juli Cèsar pertany a l‟època en què, segons Tiberi Grac i Posidoni, 
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l‟esclavatge ja havia assolit unes xifres intolerables. Això ens posa de manifest que 

l‟element que sempre es troba present dins aquesta concepciñ de l‟evoluciñ històrica cap 

a una “corrupció progressiva” és la ubicació de “l‟època daurada” en una època anterior, 

però no una època històrica concreta. Així, la concepció historiogràfica es manté vigent, 

però no pas la coherència històrica, la qual cosa ens posa sobre avís sobre el possible 

caràcter equìvoc d‟aquestes fonts per a mesurar la importància de l‟esclavatge durant 

aquests perìodes històrics. No obstant, Ateneu no devia ignorar que a l‟època de Cèsar 

els esclaus ja tenien certa importància en la societat, perquè un poc més avall afegeix el 

següent: 

 

  “Pues qué, ¿és que no tenían tanto Escipión como César sirvientes [οἰκέηαρ]? Los 

tenían, pero observaban las leyes tradicinales y vivían con mesura, guardando las costumbres 

sancionadas por la constitución. [...] es propio de hombres inteligentes atenerse a los antiguos 

sentimientos de emulación, gracias a los cuales sometían a los demás pueblos combatiendo” 

(273d-e [2006: 149]). 

 

 El fragment citat ens mostra la consciència d‟Ateneu de que a l‟època de Cèsar 

l‟esclavatge ja tenia certa importància, però al mateix temps, la seua insistència en situar 

mostres de virtut en aquesta època, o almenys, en determinats personatges. Un interès, 

que pel contingut del fragment citat, deduïm que procedia de la concepció segons la 

qual, només els homes virtuosos podien assolir grans èxits. Això ens posa de manifest la 

importància dels discursos històrics, i fins a quin punt els escriptors tracten d‟ajustar les 

dades disponibles a l‟adequaciñ d‟aquest tipus de discursos. El fragment també ens 

mostra les bases d‟una una de les idees que tindrà més importància en la historiografia 

moderna: aquella segons la qual, els romans havien assolit un gran èxit en la seua 

expansió gràcies a la seua viurtuositat primitiva i la manca de vicis, però al mateix 

temps, aquesta expansió havia acabat provocant l‟assentament d‟aquests vicis a Roma, i 

d‟aquesta manera l‟inici de la seua corrupciñ, que seria la causa de la seua decadència. 

Però tal i com hem observat, les bases d‟aquest discurs històric es trobaven operatives 

molt abans de què s‟iniciés aquesta decadència, la qual cosa ens posa de manifest que 

els historiadors no només escriuen a partir de l‟observaciñ de la realitat, sinó que en ells 

també tenen molta importància determinats discursos i esquemes conceptuals, que els 

predisposen a entendre i explicar els fenòmens històrics d‟una determinada manera. 
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f) La transmissió a la doctrina històrica del cristianisme: el discurs d'Orosi i Sant 

Agustí 

 

 El discurs de la decadència es mantindria viu durant tota l‟època clàssica, però 

cauria en decadència a partir del segle V d. C., quan la historiografia clàssica començà a 

ser substituïda per la concepció cristiana “ahistòrica” iniciada per Orosi i S. Agustí 

(Pocock, 2003: 77-97). Segons Pocock, Orosi i Sant Agustí en oposició a la 

historiografia clàssica, que s‟havia caracteritzat per propugnar els valors cìvics i 

conqueridors, construïren una nova concepció de la història, basada en els valors 

cristians i el designi diví. A partir d‟aquesta nova perspectiva, desapareixia la concepciñ 

metahistòrica clàssica, que emfasitzava una continuïtat en els esdeveniments que 

permetien explicar l‟ascens i caiguda dels grans imperis, i en la qual el discurs de la 

decadència jugava un important paper. Orosi i Sant Agustí, pel contrari, expliquen 

l‟ascens i caiguda dels imperis com a mostres del designi divì, i per tant, no resultava 

necessari realitzar cap estudi de les causes estructurals que pogueren explicar aquests 

fenòmens a l‟estil de Polibi. Les seues històries, en comptes de centrar-se en els èxits de 

l‟expansionisme romà, es centren en les desgràcies causades per aquest i en els 

conflictes sorgits al seu interior, i ambdós fenòmens són explicats com a mostres del 

càstig diví i dels crims humans.  

 

 L‟interès d‟ambdñs autors en mostrar la cara més obscura de l‟expansionisme 

romà era crear una resposta a la historiografia pagana del seu temps, que explicava la 

decadència visible de l‟imperi i les desgràcies de les invasions germàniques que estaven 

sofrint, per l‟abandñ dels antics cultes cìvics, i la difusiñ del cristianisme (Pocock, 

2003). En contra d‟aquest discurs, Orosi i Sant Agustì insistiren en la llarga sèrie de 

desgràcies que s‟havien produït durant l‟època anterior a l‟adveniment de Crist com a 

conseqüència de l‟apetit insaciable de Roma en expandir-se (libido dominandi), que en 

primer lloc havia comportat grans desgràcies i sofriments per als vençuts, i en segon 

lloc, havia provocat el sorgiment de la sèrie de conflictes interns que seguirien la 

“sedició dels Grac”. En la construcciñ d‟aquest nou discurs de la història de Roma, 

ambdñs autors utilitzaren, lògicament, les narracions d‟autors crìtics amb alguns dels 

efectes de la política imperialista romana, com Posidoni, Diodor Sícul i Apià, i al 

mateix temps, també farien servir el discurs de la “decadència” a partir de la destrucció 
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de Cartago, si bé aplicat únicament a explicar la fi del règim republicà. No obstant, el 

discurs posidonià jugaria un important paper, ja que permetia explicar una fase d'ascens 

dels romans i posterior caiguda, en una època en què no es trobava operativa la religió 

cristiana. La solució era la següent: tot i que els antics romans no coneixien la vertadera 

religió, duien a terme un mode de vida virtuós i frugal, i per tant, s'apropaven prou a les 

virtuts cristianes. El següent fragment de l'obra de Sant Agustí ens mostra la 

incorporació del discurs de Posidoni dins del seu discurs històric: 

 

  “Ecce Romana res publica (quod no nego primus dico, sed auctores eorum, unde haec 

mercede didicimus, tanto ante dixerunt ante Christi aduentum) “paulatim mutata ex pulcherrima 

atque optima pessima ac flagitiosissima facta est.” Ecce ante Christi aduentum, post deletam 

Carthaginem “maiorum mores non paulatim, ut antea, sed torrentis modo praecipitati, adeo 

iuuentus luxu atque auritia corrupta est.” (De civ. D. II. 19. 1). 

 

 Per altra banda, l'interès d'Orosi i Sant Agustí en emfasitzar les desgràcies 

patides per la libido dominandi de Roma, els porta a fer referència a aspectes relacionats 

amb l‟esclavatge: com el gran nombre de captius venuts com a esclaus durant el 

transcurs de les Guerres Púniques (Oros. 4. 8; 18), o la importància de les Guerres 

Servils, com la de Sicília (Oros. 5. 9). Aquests fragments tindrien un important paper en 

la transmissió del coneixement medieval i modern de l'existència de grans nombres 

d'esclaus i d'importants conflictes relacionats amb aquests en la Roma antiga. L'èxit en 

la transmissió d'aquesta realitat social s'explica pel to discursiu en què Sant Agustí i 

Orosi relaten aquests fets, tal i com podem observar al següent fragment de la història 

d'Orosi:  

  “Gracchus cum eniteretur, ut ipse tribunus plebi subsequenti anno permaneret, cumque 

comitiorum die seditiones populi accenderet, auctore Nasica inflammata nobilitas fragmentis 

subselliorum plebem fugauit. Gracchus per gradus, qui sunt super Calpurnium fornicem, detracto 

amiculo fugiens ictus fragmento subsellii conruit rursusque adsurgens alio ictu clauae cerebro 

inpactae exanimatus est. ducenti praeterea in ea seditione interfecti eorumque corpora in Tiberim 

proiecta sunt; ipsius quoque Gracchi inhumatum cadauer extabuit. orta praeterea in Sicilia belli 

seruilis contagio multas late infecit prouincias. nam et Minturnis CCCCL serui in crucem acti et 

Sinuessae ad quattuor milia seruorum a Q. Metello et Cn. Seruilio Caepione oppressa sunt; in 

metallis quoque Atheniensium idem tumultus seruilis ab Heraclito praetore discussus est; apud 

Delon etiam serui nouo motu intumescentes oppidanis praeuenientibus pressi sunt, absque illo 

primo Siciliensis mali fomite, a quo istae uelut scintillae emicantes, diuersa haec incendia 

seminarunt.” (5. 9). 
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  En aquest fragment es pot observar l'èxit en la difusió del discurs de Posidoni 

sobre l'esclavatge, ja que tal i com feia aquest, i quedà recollit per autors com Diodor i 

Ateneu, Orosi també posa en relació les diferents revoltes d'esclaus d'altres zones, com 

la de les mines àtiques. Però a diferència de Posidoni, el discurs d'Orosi no s'estructura 

únicament com una crítica a la decadència dels valors primitius, sinó que s'estructura 

principalment en funció de la crítica a la libido dominandi de Roma.  

 

 

 En conclusió, podem observar com el discurs de la decadència portà a una sèrie 

d‟autors clàssics a emfasitzar el caràcter negatiu de l‟expansiñ de l‟esclavatge, i a 

relacionar-ho en un discurs metahistòric de caràcter general, especialment a partir de 

l‟obra de Posidoni. Un discurs que tindria una gran influència en els autors d‟època 

posterior, especialment en aquells més influïts per la filosofia estoica, com Plutarc. Però 

al mateix temps, també ens trobem que aquest discurs seria assumit de forma molt 

diversa per diferents autors, que no sempre connectaren la idea de la decadència amb la 

difusiñ de l‟esclavatge. L‟últim autor en adoptar aquesta idea, i probablement, el més 

important per al tema de la nostra recerca, seria Ateneu. El discurs de la decadència 

entraria en declivi a partir de la generalitzaciñ de la concepciñ historiogràfica d‟Orosi i 

Sant Agustí, que la substituirien per una idea de la història diferent, protagonitzada pel 

designi divì. A partir d‟aquì entrarien en desús les teories explicatives de tipus 

estructural, com les de Polibi i Posidoni, però a pesar d‟això, es mantindria la memòria 

de conflictes socials, com el de la Reforma dels Grac, i de la importància de les masses 

de població esclavitzades a partir de les guerres dutes a terme per Roma. Tot plegat 

transmetria als humanistes del Renaixement la idea de la importància de l‟esclavatge en 

l‟antiguitat, i la seua vinculaciñ a l‟expansiñ militar de Roma. Per altra banda, el discurs 

de la decadència començaria a jugar un paper important quan s‟inicià la primera 

historiografia moderna de la Roma antiga, a finals del segle XVII, tal i com tindrem 

oportunitat de comprovar. 
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3. 2. HISTORIOGRAFIA I HISTÒRIA ANTIGA ENTRE ELS 

SEGLES XV I XVII193
 

 

 

3. 2. 1. LA HISTORIOGRAFIA “ANTIQUÀRIA” 

 

 

a) La historiografia moderna de l’antiguitat segons Momigliano i Pocock 

 

 La pràctica d‟escriure la història no ha funcionat sempre segons uns mateixos 

paràmetres conceptuals i metodològics, sinó que pel contrari, aquests han anat canviant 

al llarg de la història, la qual cosa fa que existisquen diferències importants entre la 

historiografia d‟èpoques passades i l‟actual. Però encara més rellevant que això, resulta 

el fet que ni tan sols les formes de pensar i entendre la història han sigut les mateixes en 

totes les èpoques. Durant el Renaixement, per exemple, la història de la Grècia i Roma 

clàssiques fou entesa d‟una forma molt diferent a com es fa actualment, i al mateix 

temps, també diferent a com seria entesa durant la Il·lustració. Aquesta important 

diferència de percepcions afecta directament a la pràctica d‟escriure la història, ja que 

aquesta es desenvolupa al voltant de certs temes (i no altres), reflexiona sobre 

determinades qüestions (i no altres), i tot això ho fa, a partir de determinades fonts (i no 

altres). Així, per exemple, fou una pràctica comú en les obres de teoria política escrites 

entre els segles XV i XVIII, la reflexió sobre els tipus de règims polítics que existiren 

en la Grècia i Roma clàssiques, i la seua comparació amb els règims del seu temps, 

mentre que la teoria política actual estableix comparacions, principalment, entre els 

règims que s‟han desenvolupat durant l‟època contemporània. Per altra banda, alguns 

problemes importants en la historiografia actual, com sñn l‟anàlisi de l‟estructura 

econòmica de les societats antigues, fou pràcticament inexistent entre els segles XV i 

XVII.  

 Els estudis de la historiografia produïda entre els segles XV i XVIII han tingut 

tradicionalment en compte una sèrie de qüestions, com ara el pes de la teologia en bona 

part de la historiografia d‟aquest perìode, o bé l‟escassa importància de la crìtica erudita 

en els inicis de la historiografia moderna, que es començaria a difondre a partir de la 
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 Els plantejaments generals del present capìtol han sigut derivats dels treballs d‟A. Momigliano (1955c, 

d) i de K. Vlassopoulos (2007, 2009a, b). 
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publicaciñ de l‟obra de Mabillon a finals del segle XVII. Però en aquest tipus d‟estudis 

ha predominat també una escassa atenció a altres aspectes igualment importants, com 

les formes que tingueren els autors moderns d‟aproximar-se a la història antiga,
194

 o els 

universos conceptuals a partir dels quals organitzaren les seues obres historiogràfiques 

(l‟esquema metahistòric). Només en les darreres dècades alguns estudiosos han 

començat a tenir en compte aquestes qüestions, a partir de l‟influx de les obres pioneres 

d‟Arnaldo Momigliano i J. G. A. Pocock. 

 

 En aquest capìtol ens interessa destacar especialment l‟aportaciñ pionera 

d‟Arnaldo Momigliano en l‟estudi de la historiografia moderna sobre l‟antiguitat (des 

del segle XV fins a l‟època contemporània), i de les particularitats metodològiques que 

han caracteritzat la historiografia anterior al segle XX. En aquest sentit, cal destacar 

l‟article que aquest autor publicà en 1950, sota el nom “Ancient History and the 

Antiquarian” (1955c),
195

 en el qual aporta una sèrie de conceptes i elements d‟anàlisi 

per a estudiar la historiografia produïda entre els segles XV i XVIII que han resultat ser 

d‟una gran utilitat per a qualsevol aproximació actual a la historiografia produïda durant 

aquests segles.
 196

 És important destacar aquest aspecte perquè la major part dels estudis 

sobre el tractament de la història antiga en la historiografia prèvia al segle XX es basen 

en les tesis de Momigliano, la qual cosa inclou l'influent estudi de Finley (1982=1998) 

sobre la historiografia moderna de l'esclavitud antiga.  

 

 La influència de Momigliano s'ha fet notar, especialment, en la utilització del 

concepte “antiquari” per a definir el tipus d'estudis del món antic que foren elaborats 

pels humanistes dels segles XV al XVII, i que seguí predominant fins a principis del 

segle XIX, quan finalment es produeix l'aparició de la historiografia tal i com la 
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 Existeix una àmplia bibliografia sobre la percepció i utilització del pensament pensament clàssic 

durant aquest període, però molt més reduïda quan ens dirigim a la forma que tingueren els autors 

moderns d‟aproximar-se a la història antiga, la qual ha sigut l‟objecte d‟estudi de Momigliano (1955b, c), 

Cambiano (2007) i Vlassopoulos (2007a). 
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 Momigliano seguiria desenvolupant les premises plantejades en aquest article en treballs posteriors, 

especialment a: “Gibbon‟s contribution to historical method” (Momigliano, 1955: 195-211), però també 

en altres articles, la major part d‟ells recollits a la sèrie dels Contributti (Vid. Momigliano, 1955a, 1966a, 

1980a i 1984a). 
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 Entre aquests poden enumerar autors tan importants, i alhora diversos, com són L. Canfora (1993), M. 

I. Finley (1982), E. Gabba (1995), o J.G.A. Pocock (1999a, b), tots ells fonts fonamentals del present 

estudi. Existeixen dues obres col·lectives publicades recentment amb l‟objectiu de reflexionar sobre la 

contribució de Momigliano en aquest camp: Ancient History and the antiquarian. Essays in memory of 

Arnaldo Momigliano (Crawford-Ligota, 1995), i Momigliano and antiquarianism: foundations of the 

modern cultural sciences (Miller, 2007a).  
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coneixem actualment. La utilització d'aquest concepte ha sigut de gran utilitat per als 

estudis recents sobre la producció historiogràfica d'aquest període, que posseeix 

notables diferències respecte a l'actual. Però al mateix temps, cal destacar el fet que la 

descripció de Momigliano de la historiografia moderna ha sigut utilitzada en diverses 

ocasions sense el suficient ull crític i amb un cert esquematisme, que han portat a 

interpretacions un tant simplistes de la historiografia produïda entre els segles XV i 

XVIII.
197

 Això ha afectat a l'estudi sobre el tractament de l'esclavitud antiga per part de 

la historiografia moderna, que és el de Finley: Ancient Slavery and modern ideology 

(1980).
198

 En aquesta obra, Finley estableix una distinció entre dos tipus d'estudis sobre 

l'esclavitud antiga: els de tipus “antiquari”, i els de tipus “filosòfic” o “interpretatiu”. A 

partir d'aquí, Finley apunta com el primer estudi a tenir en compte sobre l'esclavitud 

antiga és el de J. F. Reitemeier (1789). Així, si per a Momigliano Edward Gibbon era el 

pare de la historiografia moderna, per a Finley, Reitemeier era la primera figura a 

destacar en els estudis de l'esclavitud antiga.  

 

 En el present treball, en canvi, ens ha interessat destacar una sèrie d'aspectes als 

quals dedica escassa atenció Finley, que a pesar del seu gran coneixement de la 

historiografia moderna sobre l‟esclavitud antiga, no es dedicà a aquest tipus de recerca 

de forma específica (com sí va fer Momigliano). Per altra banda, Finley no es va 

plantejar en cap moment descobrir quins foren els autèntics orígens de la concepció 

moderna de l'esclavatge en l'antiguitat, sinó principalment, posar de manifest que els 

orìgens d‟aquest camp d‟estudi eren molt més amplis del que s‟havia tendit a creure, i 

que la seua evolució es trobà lligada a diversos tipus de motivacions de caràcter, tant 

historiogràfic, com ideològic. L‟obra de Finley suposà una enorme contribuciñ per a 

l‟estat dels coneixements sobre la matèria en aquell moment, la qual cosa explica la 

seua gran influència en tots els estudis que s‟han publicat sobre l‟esclavitud antiga i la 

historiografia de l‟antiguitat amb posterioritat a 1980.
199

 Però després de la publicació 

de la seua obra es fa necessari explorar amb major detall una sèrie de qüestions que no 
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 Cfr. Miller (2007b) i Herklotz (2007). 
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 Aquí hem fet servir la traducciñ al castellà d‟Antonio Prometeo-Moya (Finley, 1982), i l‟ediciñ 

ampliada de Brent D. Shaw (Finley, 1998). La majoria de referències remeten a la traducció castellana, 

que és la de més fàcil accès a l‟estat espanyol (existeix una còpia a pràcticament totes les biblioteques 

universitàries). Malauradament, existeixen poques còpies de l‟ediciñ ampliada del 1998, que conté la 

introducció de Brent D. Shaw, i dos articles publicats per Finley després de la publicació de la seua obra 

el 1980 (una d‟elles publicada al primer número de la revista Opus, de l‟any 1982). 
199

 Cosa facilitada també per l‟enorme capacitat de difusiñ de la indústria editora anglosaxona, i de la 

fama de la que ja gaudia Finley en aquell moment. 
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foren tractades amb detall per Finley, o que aquest no es va veure amb capacitat de 

respondre, tal i com indica en alguns fragments de la seua obra (Finley, 1982: 41). 

 

 El nostre interès per identificar les motivacions que hi havia al darrere de 

l‟interès modern per l‟esclavitud antiga, i pels orìgens de la concepció actual del 

problema, ens ha portat a explorar camps que no foren estudiats per Finley, com el de la 

teoria política. Un àmbit en el qual ens ha resultat d‟una enorme ajuda l‟ingent treball 

realitzat per J. G. A. Pocock sobre una sèrie de qüestions que afecten de manera 

important la nostra recerca, com són: la influència del pensament clàssic en la teoria 

política moderna, el funcionament de la historiografia entre els segles XV i XVIII, i 

finalment, l‟anàlisi de grans moviments teòrics que afectaren de forma important la 

construcciñ de la historiografia moderna, com sñn l‟humanisme renaixentista i el 

moviment il·lustrat.
200

 Però la major aportació de Pocock ha sigut, provablement, la 

incorporació de la “teoria del discurs” als camps de la “història cultural” i els estudis de 

la historiografia moderna, la qual cosa l‟ha portat a situar “històricament” l‟obra dels 

historiadors moderns, és a dir, a estudiar els significats concrets que les obres d‟aquests 

autors tingueren en els moments històrics en què foren creades.  

 

 

b) Els “antiquaris” i la història antiga als inicis de l'edat moderna 

 

 El primer element que ens crida l‟atenciñ quan ens aproximem a la historiografia 

produïda entre els segles XV i XVII, és que no trobem cap “història” de la Grècia o la 

Roma antigues en el sentit actual. És a dir, durant aquest període cap autor modern 

emprengué la redacciñ d‟una narraciñ en sentit cronològic dels fets històrics més 

destacats d‟aquestes civilitzacions del passat. El motiu d‟aquesta particularitat és 

precisament la veneraciñ que sentiren els intel·lectuals d‟aquesta època, i especialment 

els humanistes, cap a les obres clàssiques. Tal i com expressa A. Momigliano: “Roman 

history had been written by Livy, Tacitus, Florus, Suetonius, the Historia Augusta”, i 

per tant, “There was no reason why it should been written again” (1955: 75). És a dir, 

l‟autoritat dels historiadors clàssics entre els humanistes moderns era tal, que cap d‟ells 

es plantejà seriosament provar de reemplaçar-los. Aquesta situació fou ben diferent en 

                                                 
200

 Vid. Pocock (1985, 1999a-b, 2002, 2003, 2005). 
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el cas de la història medieval i moderna, per a les quals si que aparegueren “històries” 

en el sentit modern des de ben prompte. El motiu és que, mentre existia una història 

canònica de Grècia i Roma, que era l‟establerta pels grans autors de l‟antiguitat (Tit 

Livi, Suetoni, etc), no existia res semblant per a la història dels països europeus durant 

l‟edat mitjana i el primer renaixement (Momigliano, 1955c: 77).  

 

 En el cas de la Grècia antiga cal tenir en compte, a més a més, que aquesta no 

arribaria a ser concebuda d‟una forma unitària o “nacional” fins al segle XIX 

(Vlassopoulos, 2007). La configuraciñ d‟una història unitària de Grècia, tal i com la 

concebem actualment, fou una creació de la historiografia europea del segle XIX,
201

 ja 

que fins al segle XVIII, tot i que es considerava la cultura grega una unitat en certs 

aspectes, les històries de les diferents poleis gregues seguiren sent considerades les 

històries de “nacions” diferents (Vlassopoulos, 2007). Segons Momigliano, la història 

romana gaudí d'uns límits clars en l'espai i el temps per a la majoria d'europeus cultes de 

l'edat moderna, mentre que amb els grecs ocorregué exactament el contrari, no existia 

cap límit clar en l'espai ni el temps, cap inici clar, ni cap acord sobre les seues fronteres 

geogràfiques (1984: 133-134).  

 

 A partir d‟aquesta inexistència “d‟històries” de la Grècia i Roma antigues segons 

la concepció actual, Momigliano estableix que no es pot definir com obra 

“d‟historiadors” els estudis del món antic realitzats en aquesta època, sinó que aquests 

s‟aproximarien més al que ell anomena “antiquaris”. Momigliano utilitza el concepte 

“d‟antiquari”
202

 per a definir el tipus d‟estudis sobre l‟antiguitat greco-llatina que 

realitzaren els humanistes europeus durant el període anterior a la Il·lustració, i que 

segons ell no es poden descriure com l‟obra “d‟historiadors” per les següents raons:  

 

  “1) historians write in a chronological order; antiquaries write in a systematic order; 2) 

historians produce those facts which serve to illustrate or explain a certain situation; antiquaries 

                                                 
201

 I més concretament de la historiografia alemanya de principis del segle XIX, i amb la Geschichte 

Alexanders des Großen de Gustav E. Droysen, publicada el 1833. Tema que analitzem amb més detall al 

capítol 5. 1. 
202

 El concepte ja fou utilitzat en un sentit similar, per algun altre autor abans de Momigliano, com per 

exemple H. B. Walters (1934): The English Antiquaries of the Sixteenth, Seventeenth and Eigteenth 

Centuries (apud. Momigliano, 1955c; 69), però és a Momigliano a qui cal atribuir la difusió i l‟èxit que 

ha aconseguit aquest terme com a concepte útil per a definir una part de la historiografia compresa entre 

els segles XV i XVIII.  
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collect all items that are connected with a certain subject, whether they help to solve a problem 

or not.” (1955c: 69). 

 

 La diferenciació establerta per Momigliano entre “antiquaris” i “historiadors” 

resulta de gran utilitat perquè ens permet donar una classificació a tota una tradició 

d'estudis que són històrics, ja que el seu objectiu era augmentar la informació de 

diferents aspectes relatius a la cultura i la societat clàssiques, però que al mateix temps 

no podem classificar plenament com a obres “historiogràfiques” d'acord amb les 

característiques actuals de la disciplina. El que caracteritza la historiografia actual, tal i 

com indica Momigliano, és el plantejament de problemes sobre les societats del passat, 

que es tracten de resoldre mitjançant l'anàlisi de les fonts disponibles, i a partir d'aquí, la 

reconstrucció el més correcta possible de la “història” d'aquestes societats. Entre els 

antiquaris, pel contrari, el que predominava era l'interès augmentar el coneixement de 

l'antiguitat a partir de la col·lecció i documentació de totes les troballes disponibles. 

Això portà, en primer lloc, a la recopilació, estudi, edició i publicació dels textos 

clàssics, i posteriorment, cap a la resta de vestigis materials del passat, la qual cosa donà 

origen a les disciplines de l'arqueologia, la numismàtica i l'epigrafia, al mateix temps 

que la filologia clàssica progressava en l'anàlisi dels textos disponibles. Així doncs, la 

perspectiva que predominava era prou diferent a la de la historiografia actual, en la qual 

la recopilació de fonts (com l'arqueologia i la numismàtica) sol trobar-se sempre 

connectada a l'establiment de preguntes que ens aporten un coneixement més profund 

sobre les societats antigues, i no només una finalitat en si mateixa. 

 

 La conclusió que s'extreu d'això és que entre principis del segle XV i el segon 

terç del segle XVII no es crearen “històries” de la Grècia i Roma antigues en el sentit 

actual, ja que, els humanistes d'aquest període ni tan sols disposaven d'un aparell 

conceptual que els permetés narrativitzar aquestes qüestions i poder inserir-les dins una 

estructura temporal, tal i com ha indicat K. Vlassopoulos (2007: 18). Això repercutí, 

segons Vlassopoulos, en un escàs coneixement historiogràfic per la història econòmica i 

social, ja que aquesta havia rebut un escàs tractament en la historiografia clàssica, que 

s'havia interessat fonamentalment pels aspectes polítics i militars.  

 

 No obstant això, al llarg de la nostra recerca se'ns ha posat de manifest que els 

intel·lectuals de l‟època moderna sì que compartiren una sèrie de nocions bàsiques 
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sobre els trets més característics de l'economia i la societat antigues, entre les quals 

l'esclavatge jugava un paper important. Aquesta concepció comú procedia de la 

informació aportada per les reflexions d'una sèrie d'autors clàssics sobre l'economia i 

l'agricultura (Plató, Xenofont, Aristòtil i els agrònoms llatins), i per les narracions dels 

conflictes socials que trobem a una sèrie d'obres historiogràfiques, com la Constitució 

d‟Atenes d'Aristòtil, els primers llibres de la Història de Roma de Tit Livi i els llibres de 

les Guerres Civils d'Apià, entre altres. Però a més a més, els humanistes no només 

disposaren d'informació sobre aquestes qüestions, sinñ que també disposaren d‟un marc 

teòric i conceptual sobre el qual reflexionar d‟aquest tipus de qüestions, que era el de la 

tradició socràtica de Plató, Xenofont i Aristotil (i seguida per autors llatins, com Ciceró)  

d'incloure les qüestions econòmiques dins les reflexions de tipus ètic i polític. 

 

 Entre tots aquests, el que més cal destacar és Aristòtil, perquè és l‟autor clàssic 

que realitza una reflexiñ més completa sobre les relacions entre l‟economia, 

l‟organitzaciñ social i el govern dels servidors o esclaus (δοῦλορ-οἰκέηηρ), amb 

l‟estructura polìtica de la ciutat (la polis). Aristòtil és el principal responsable de que 

aquestes diferents dimensions de la vida social i política foren concebudes de forma 

conjunta, i amb això, aparegueren les primeres reflexions modernes sobre la situació de 

l‟esclavatge en l‟economia de l‟antiguitat. Això últim ens porta al que fou l‟altra gran 

tipologia moderna d‟estudis sobre l‟antiguitat clàssica entre els segles XV i XVIII: la 

dels tractats de tipus ètic, filosòfic i polític que s‟escrigueren durant aquesta època a 

partir de la tradició començada per Plató i Aristòtil, és a dir, el que actualment coneixem 

amb el nom de “filosofia política”. No es tracta d‟un gènere pròpiament historiogràfic, 

però alguns dels plantejaments teòrics més innovadors sobre els quals s‟ha basat la 

historiografia actual són obra de teòrics de la política com Maquiavel, Jean Bodin i 

Montesquieu. Uns autors que, a més a més, realitzaren un gran treball de recopilació i 

recerca entre les fonts clàssiques d‟aquells aspectes que consideraven més útils per a 

defensar les seues tesis. En aquest sentit, Peter N. Millet (2007b: 25) ha destacat el fet 

que Momigliano no parés gaire atenció sobre aquests autors al seu tractat “Ancient 

History and the Antiquarian”, i l‟article que el complementa “Gibbon‟s contribution to 

historical method” (1955d), ja que contradiuen parcialment l‟oposiciñ que volia posar 

de relleu l‟autor italià entre els antiquaris i els “filòsofs” de la Il·lustració. La conclusió 

a que ens porta tot això és que en un estudi sobre les autèntiques arrels d‟un problema 

historiogràfic, com el present, es fa necessari examinar les aportacions d‟aquests 
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pensadors moderns, tant antiquaris com filòsofs, perquè foren ells els creadors de les 

bases sobre les quals s‟estructurà el pensament “vertaderament” historiogràfic. 

 

 

3. 1. 2. FORMES D’APROXIMAR-SE I ENTENDRE LA HISTÒRIA ANTIGA 

ENTRE ELS SEGLES XV I XVII 

 

 

 La següent qüestió que ens interessa tractar en aquest capítol és el dels canvis 

que s‟han produït en la forma d‟aproximar-se i entendre la història antiga entre l‟edat 

mitjana i l‟actualitat. Aquest és un aspecte no sol ser posat de relleu en la majoria 

d‟estudis historiogràfics, que ens han transmès la idea de que la forma de concebre el 

passat ha sigut sempre la mateixa. El que ens ha demostrat l‟estudi dels escrits d‟altres 

èpoques, en canvi, és que, no només s‟han produït importants canvis en la forma de 

concebre el passat (i en concret, l‟antiguitat clàssica), sinñ que a més, aquests canvis 

han tingut una gran importància en l‟apariciñ de determinades preocupacions 

historiogràfiques, tal i com han posat de manifest autors com J. G. A. Pocock (1999-

2005) i K. Vlassopoulos (2007, 2009a, 2009b). 

 

 El primer canvi que cal destacar és el que es produí en el pas de l‟edat mitjana al 

Renaixement, el qual tingué una enorme importància en la percepció dels continguts de 

les fonts clàssiques, com és sabut. Segons Q. Skinner, a l‟edat mitjana, i especialment a 

Itàlia, el que predominà fou la sensació de que no s‟havia produït cap tipus de ruptura 

amb la història romana, és a dir, es sentien part d‟una mateixa societat (1985: 108).
203204

 

Per aquest motiu, en els estudis dels monestirs i universitats d‟aquesta època es seguiren 

repetint frases d‟autors llatins com a exercicis de retòrica, a pesar de que aquestes 

moltes vegades no posseïren sentit, o procediren de tradicions de pensament que, en el 

fons, entraven en contradicció radical amb alguns principis cristians bàsics, tal i com ha 

notat R. Tuck (1990). Una contradicció que no es posaria de manifest fins que els textos 

dels clàssics començaren a ser llegits des d‟una perspectiva diferent a partir del 

Renaixement.  
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 N. Millet ha cridat l'atenció sobre el fet que Momigliano no tingués en compte aquest tipus de treballs 

de jurisprudència i filosofia política que en bona mesura ja avancen la metodologia de combinar interès 

filosòfic amb erudició que, segons Momigliano, fou la gran aportació de Gibbon (2007b: 25). 
204

 Skinner es basa en Panofskyg op. cit, pp. 110-111. 
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 En el Renaixement aquesta situaciñ començaria a canviar a favor de l‟adquisiciñ 

d‟un “sentit històric”, és a dir, de la percepció de que existien elements que separaven, 

temporal i culturalment, les societats de l‟antiguitat respecte a l‟Europa dels segles XV i 

XVI. Això es produí, en primer terme, perquè l'humanisme, o moviment renaixentista, 

nasqué com la reivindicació d'una “cultura alternativa”, la clàssica, en oposició a la 

concepció del món i la metodologia de la tradició escolàstica que predominava 

aleshores (Vasoli, 1976: 70-71). Els humanistes foren els primers en posar de manifest 

el contrast entre ambdues cultures, en oposició al pensament escolàstic, que es 

presentava com a continuació, i solució final, de tota la tradició de pensament clàssica. 

D'aquesta manera nasqué, segons C. Vasoli (1976), la primera “Querelle chez les 

anciens et les modernes”, en el sentit que els humanistes reivindicaren la superioritat 

dels “antics” per damunt del saber i les arts desenvolupats per part dels “moderns”, és a 

dir, dels contemporanis dels humanistes.  

 

 Per altra banda, aquesta recuperació del pensament clàssic per part dels 

humanistes, els portà a reprendre també la historiografia clàssica anterior a la 

reinterpretació cristiana iniciada per Orosi i Sant Agustí. La concepció cristiana 

medieval s‟havia caracteritzat per l‟atemporalitat, ja que es basava en l‟omnipresència 

de Déu i d‟una sèrie de valors universals i eterns. Segons aquesta concepciñ, que 

donaria lloc a la tradició de la Translatio imperii, la història s'havia caracteritzat per la 

successió d'una sèrie d'imperis, amb els seus propis processos d'ascens i caiguda, com a 

conseqüència dels designis de la voluntat divina, que era l'únic valor que realment calia 

tenir en compte. L'humanisme, pel contrari, recuperà de la concepció de la història 

clàssica, que a diferència de la cristiana, entenia el canvi històric com una evolució 

d'esdeveniments i de causes estructurals, basades en les accions humanes, i no 

únicament en el designi diví.
205

 Aquesta recuperaciñ d‟una concepciñ secularitzada de la 

història constitueix un dels grans canvis de la historiografia renaixentista, que començà 

a posar així les bases de la historiografia moderna, que examina les transformacions 

històriques per causes humanes, i no d‟un ordre sobrenatural. No obstant, dins d‟aquesta 
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 És un tema debatut, el  de la major o menor intervenció de causes de tipus religiós en la historiografia 

clàssica, tal i com sembla indicar la persistència de certes pautes narratives en les narracions històriques 

de la majoria d'autors clàssics. No obstant, el que sí podem assegurar és que els historiadors clàssics 

atorgaren un gran paper, sovint el fonamental, a l'acció humana en el transcurs dels esdeveniments 

històrics, en contraposició a la historiografia cristiana, que tendeix a fer dependre tots els successos 

d'importància al designi diví. 
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concepció secularitzada de la història sorgiren una multiplicitat de punts de vista 

diferents, entre els quals podem destacar els següents: des de la descripció purament 

factual dels esdeveniments històrics, als anàlisis de tipus ètic (a partir de la influència 

d‟autors com Posidoni i Plutarc), de tipus estructural i materialista (sorgit de la 

influència de Polibi), o de tipus político-militar (influència de Tucídides, Cèsar, Tit 

Livi, etc).  

 

 A partir d'aquests canvis en la percepciñ del passat es produeix l‟adquisiciñ 

d‟una autoconsciència del temps present com una cosa diferent de les èpoques anteriors, 

i com a conseqüència, un primer “distanciament” respecte a l‟antiguitat. Segons K. 

Vlassopoulos (2009b), la concepció historiogràfica actual es caracteritza per considerar 

el món antic i el modern com a dues realitats essencialment diferents, i a la vegada 

homogènies en si mateixes. Es tracta d‟una concepciñ que emfasitza les diferències 

entre el món antic i el modern, i estableix una separació insuperable entre aquests. 

Segons Vlassopoulos, aquesta concepció, que ell anomena distantation (distanciament), 

fou creada al segle XVIII, mentre que durant l‟època anterior el que predominà fou la 

visió contrària, que denomina proximity (proximitat). En contrast a la concepció actual, 

en la de proximitat l‟antiguitat resultava rellevant, precisament, per aquells elements 

que comparteixen els moderns amb els antics. El que ens trobem entre els segles XV i 

XVII és un predomini de la concepció de “proximitat” amb l'antiguitat, però al mateix 

temps, es fa present també un primer procés de “distanciament”, que s'anirà fent cada 

cop més manifest entre els segles XVI i XVII, com a conseqüència dels múltiples canvis 

que visqué l'Europa d'aquest període (des del descobriment de noves àrees geogràfiques 

al desenvolupament d'una ciència i un art propis, de gran entitat).  

 

 En tot  cas, cal destacar també el predomini d'aquesta perspectiva de 

“proximitat”, en el sentit de que els antics no només es convertien en models de 

pensament escrit i artístic, sinó també en les fonts de models polítics a imitar, que foren 

interpretats per una part important del primer humanisme com una forma de reivindicar 

un model polític alternatiu al que vivien. Es tracta del que Q. Skinner i  J. G. A. Pocock 

han definit amb el concepte de “humanisme cívic”. La importància dels clàssics en la 

reflexió política moderna provocaria un interès especial per obres com la República de 

Plató, la Política d'Aristòtil i el De Oficiis de Ciceró, en els quals es reflexionava sobre 
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el tema de la dependència o l'esclavatge, despertant així, l'interès d'alguns humanistes 

per aquestes qüestions.  

 

 Una de les conseqüències més curioses del predomini del paradigma de 

“proximitat” durant entre els segles XV al XVII és que, com a conseqüència de la 

veneració cap al món clàssic, aquests iniciaren una incansable reconstrucció de tots els 

vestigis que trobaren del món clàssic, per tal d'augmentar el seu coneixement tant com 

fos possible. Però al mateix temps que feien això, començaren a descobrir elements que 

els posaven de manifest, precisament, com de diferents era el món antic respecte el 

modern (Levine, 1991: 2). Aquest tipus del reacció es produeix des dels mateixos inicis 

del Renaixement. Així per exemple, quan Leonardo Bruni emprengué la traducció de 

diverses obres fonamentals de la filosofia grega, decidí no traduir la República de Plató 

del grec al llatí, perquè segons la seua opinió, en aquesta obra hi havia: “molte cose 

abhorrentia dai nostri costumi, che per l‟onore di Platone è meglio tacere che rendere 

publiche”.
206

 Resulta curiosa l‟actitud de Bruni si la contemplem des de la perspectiva 

actual, ja que avui en dia no dubtem en destacar (almenys en el camp de la història), 

aquells elements de l‟obra dels autors clàssics que més ens criden l'atenciñ des de la 

concepció actual, entre els quals el de l'esclavitud antiga és un dels que ressalta més.
207

  

 

 K. Vlassopoulos s‟ha fixat en l‟aparent contradicciñ que es mantingué vigent 

durant entre la majoria d'autors dels segles XV al XVII, segons la qual, tot i manifestar-

se sovint diferències importants entre el món antic i el modern, aquestes no foren 

destacades pels autors moderns en un discurs històric articulat. Segons Vlassopoulos, 

l‟explicaciñ resideix en el fet que els intel·lectuals d‟aquesta època no disposaren d‟un 

aparell conceptual que els permetés narrativitzar en què consistia la base d‟aquestes 

diferències i la font del canvi històric (2007: 18-19). No obstant això, a partir del segle 

XVI, que és quan s'inicia “l'humanisme tardà” (late Renaissance), una sèrie d'elements 

farien que es comencés a produir un creixement progressiu del “distanciament” respecte 

al món clàssic (Bolgar, 1976: 1-2). Entre aquests elements cal destacar: el canvi 

generacional, un coneixement molt major de les fonts clàssiques, el desenvolupament 
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 Cita extreta de Cambiano (2007: 43), que la pren de: L. Bruni, Epistolarum libri VIII (a cura di L. 

Mehus), 2 vol., Typographia Bernardi Paperinii, Firenze, 1741, IX, 5. 
207

 Un bon exemple són els clàssics estudis sobre el tractametn de l‟esclavitud l‟obra de Platñ de R. 

Schlaifer (1936) i G. Vlastos (1941), que es caracteritzen precisament per destacar la defensa de 

l‟esclavatge i l‟actitud antidemocràtica de Plató, en clar contrast amb les idees que professaven aquests 

autors.  
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d'un art i una ciència modernes, i les importants descobertes geogràfiques fetes arreu del 

món (Amèrica, Àfrica, Xina, el Pacífic...). Al mateix temps, es començaria a 

desenvolupar un esperit cada cop més crític sobre les fonts clàssiques (en part, perquè es 

descobriren conflictes entre elles, a mesura que s'amplià el seu coneixement), i una 

curiositat cap a altres camps de la història antiga, com els vestigis de les civilitzacions 

egípcia i mesopotàmica. El desenvolupament d'aquest “distanciament” no provocaria 

encara l'aparició d'autèntiques “històries” de la Grècia i Roma clàssiques, però sí les 

primeres mostres d'una forma d'aproximació diferent cap a l'antiguitat clàssica, que no 

es limitava a seguir els relats d'una única font, sinó que comparava les dades aportades 

per diferents autors. En el cas del nostre treball, hem pogut observar com des de mitjan 

segle XVI, autors com B. Cavalcanti (1555) i J. Bodin (1576), segueixen aquest sistema 

de treball, que els convertirà en els primers representants d'algunes de les 

interpretacions modernes del paper de l'esclavatge en la Grècia i Roma clàssiques. No 

obstant, la primera narrativització moderna de la història d'aquestes civilitzacions no la 

trobem fins al darrer terç del segle XVII, amb l'obra de Bossuet (1681). Tal i com ha 

indicat A. Momigliano, el segle XVIII serà el moment en què realment assistirem al 

naixement de la historiografia moderna de l'antiguitat clàssica. 

 

 Un últim aspecte que cal destacar aquí, i que es troba en bona mesura relacionat 

amb l‟actitud de “proximitat”, és la lectura acrítica de les fonts clàssiques durant aquest 

període (finals segle XV-finals segle XVII), i especialment, durant el primer humanisme 

(finals segle XIV-segle XV). La fascinació que sentiren els primers humanistes pel 

“redescobriment” del pensament clàssic, els portà a concentrar els seus esforços en 

realitzar una recuperació dels seus continguts el més fidel possible a les obres originals, 

i a aplicar-los a la seua època (en el pensament, l'art i la política), tant com fos possible. 

Per aquest motiu, durant el primer humanisme existí un escàs esperit crític cap als fets 

històrics i socials narrats per les fonts clàssiques, que a més a més, es reduïen a un 

conjunt tancat d'autors (Plató, Aristòtil i Ciceró per al coneixement de l'estructura socio-

econòmica, Tàcit, Tit Livi, Plutarc i Suetoni per al coneixement de la història, que era 

fonamentalment romana). Al segle XVI, en canvi, l'augment d'autors coneguts, i del 

coneixement de la llengua grega i la traducció de nombroses obres al llatí o a diverses 

llengües vulgars, difondria el coneixement d'una realitat molt més complexa de 

l'antiguitat, en la que sovint s'observen contradiccions entre diferents autors. Entre els 

autors més suggerents des del punt de vista historiogràfic es trobava Polibi, que és un 
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dels principals responsables de la configuració d'una historiografia d'un alt nivell 

analític, que no es conformava en la narració dels esdeveniments, sinó que buscava les 

causes profundes dels grans canvis històrics. Per altra banda, l'augment progressiu de 

l'obra d'Ateneu ajudaria a comprendre l'existència d'una diversitat d'autors en el 

pensament clàssic molt més gran del que s'havia tendit a creure en els inicis del 

Renaixement. Però quan es començà a difondre aquesta concepció més complexa del 

llegat clàssic, que animava a una lectura més crítica de les fonts (ja que algunes d'elles 

es contradeien entre sí), existien ja una sèrie d'idees sobre el món clàssic compartides 

per tots els autors moderns, que s'havien configurat per la gran influència d'una sèrie 

tancada de fonts durant el primer humanisme. 
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3. 3. LA CONCEPCIÓ DE L’ESCLAVITUD ANTIGA DURANT EL 

PRIMER HUMANISME  

 

 

3. 3. 1. INTRODUCCIÓ 

 

 

a) L’esclavitud antiga en el pensament humanista 

 

 A diferència dels estudis precedents sobre el tractament de l‟esclavitud antiga en 

la historiografia moderna,
208

 en aquest treball ens hem dirigit al període anterior al 

naixement de la historiografia moderna de l‟antiguitat (segle XVIII), això és, el perìode 

que va dels segles XV al XVII.
209

 El motiu és perquè un dels objectius de la nostra 

recerca és descobrir quins són els autèntics “orígens” de la noció historiogràfica actual 

de l‟esclavatge en l‟antiguitat. Per això, ens hem dirigit en primer lloc a l‟existència 

d‟una sèrie de discursos socio-polìtics i historiogràfics sobre el paper de l‟esclavatge en 

la Grècia i Roma clàssiques, que foren creats per part dels mateixos autors clàssics, i 

tindrien una gran influència en la historiografia moderna.
210

 Un cop fet això, el que ens 

ha interessat és examinar les primeres manifestacions de la concepció historiogràfica 

moderna de l‟esclavitud antiga, que es situen en aquest perìode previ al sorgiment de les 

primeres “històries” de la Grècia i Roma antigues. Les primeres manifestacions 

d‟aquesta concepció es produirien en el segle XV, de forma unida al naixement del 

moviment humanista, però no d‟una forma simultània i coherent, sinñ de forma 

dispersa, i sovint, casual. El motiu és que en aquesta època no existeix una voluntat 

d‟estudiar el paper de l‟esclavatge en l‟antiguitat, i ni tan sols una curiositat pel tema, 

sinñ que aquest apareix de la mà d‟alguns autors, com a conseqüència de la influència 

de determinats passatges de les fonts clàssiques. 
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 Backhaus (1974), Deissler (2000), Finley (1998), McKeown (2007), Riccardi (1997). L‟únic autor que 

s‟aproxima a aquest tema és Finley (1998), però ho fa de forma breu i des d‟una perspectiva molt diferent 

a la nostra, ja que no entra a analitzar el contingut dels escrits d‟aquesta època, sinñ únicament es limita a 

assenyalar si van fer alguna observaciñ, o no, sobre l‟esclavitud antiga. 
209

 Vid. capítol anterior. 
210

 Vid. els capìtols compresos a l‟apartat 3. 1. 
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 El que ens interessa estudiar en aquest capìtol, per tant, no és la formaciñ d‟una 

interpretaciñ històrica concreta, ni una forma d‟aproximaciñ particular a les fonts 

clàssiques, sinó més aviat mostrar de quina manera determinades fonts clàssiques 

transmeteren una idea particular del paper de l‟esclavatge en l‟antiguitat als autors 

moderns. Així, algunes de les preguntes a les quals tractem de donar resposta en aquest 

capítol són:  

 

1. Quines fonts clàssiques tingueren una major influència en els inicis de la 

formació de la noció moderna del paper del treball esclau en l‟antiguitat?  

2. De quina manera foren interpretades aquestes fonts per part dels autors 

moderns? 

3. Perquè a partir de les mateixes fonts, alguns autors moderns realitzaren 

reflexions sobre l‟esclavitud antiga, mentre que altres no? 

4. Perquè interpretaren aquestes fonts com referències a l‟esclavitud, i no la 

servitud? 

5. Quines sñn les similituds i diferències entre la forma d‟aproximar-se al 

coneixement del mñn clàssic i l‟esclavatge en aquesta època, en contrast a 

èpoques posteriors? 

 

 En conclusiñ, l‟examen del segle XV ens permetrà observar amb claredat quines 

foren les fonts clàssiques que contribuïren a crear, en primer terme, la concepció 

moderna de l‟esclavitud antiga, i quina fou la informaciñ transmesa per aquestes. Aixì, 

quan ens dirigim a l‟època en què es comencen a plantejar les primeres qüestions 

vertaderament “historiogràfiques” (el segle XVIII), podrem comprendre de quines 

premisses partien, i quins elements eren generalment acceptats com a veritats 

innegables. Un dels objectius de la nostra recerca constitueix, precisament, en demostrar 

que la concepciñ actual de l‟esclavitud antiga es basa, en gran mesura, en la visiñ 

transmesa per una sèrie d‟obres molt concretes, entre les quals destaquen la Política 

d‟Aristòtil, el De Oficiis de Ciceró, les Vides de Plutarc, i el Corpus Iuris Civilis. El fet 

que totes aquestes obres procedisquen d‟uns contextos històrics i geogràfics en què 

l‟esclavitud-mercaderia tingué una gran importància no és casual. Tampoc ho és que 

totes aquestes obres foren elaborades a partir d‟uns esquemes discursius particulars,
211
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 Vid. apartat 3. 1. 
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que serien interpretats d‟una determinada manera pels humanistes, que a diferència dels 

especialistes del segle XX, tendiren a identificar-se amb els autors de les fonts 

clàssiques. 

 

 

b) L’esclavatge a Europa en els inicis de l’edat moderna 

 

 A principis de del segle XV l‟esclavatge no era una instituciñ estranya al 

continent europeu, especialment als països que es trobaven al voltant del mar 

Mediterrani, on es desenvolupà un intens tràfic que s‟havia iniciat uns segles abans (el 

XIII, i especialment, el XIV). Una de les principals fonts d‟aquest intens tràfic eren les 

nombroses guerres que mantenien els països cristians contra els musulmans (i 

viceversa), amb fites tan conegudes en la cultura occidental com són les Croades i les 

guerres de conquesta hispàniques (la mal anomenada “reconquesta”), i amb altres 

menys famoses però no menys important com a font d‟esclaus, com fou la intensa 

activitat de pirateria duta a terme, tant per musulmans com per cristians, durant tot 

aquest perìode. Però el tràfic d‟esclaus desenvolupat durant aquesta època no ocupava 

només els captius de les guerres amb els veïns musulmans, sinó que es proveïa també 

d‟altres grups de poblaciñ com els grecs dels territoris bizantins, els eslaus de l‟Europa 

de l‟est i els africans no islàmics d‟origen subsaharià.  

 

 Segons Verlinden durant el segle XIV es produí una gran transformació en 

l‟origen ètnic dels esclaus com a conseqüència d‟un descens del nombre de captius 

procedents de les guerres entre cristians i musulmans i un important augment de les 

poblacions arribades del tràfic procedent del Mar Negre: tàrtars, búlgars, russos, 

circassians i alans (és a dir, d‟origen fonamentalment eslau). A mitjan segle XV es 

produí una segona transformació, quan la conquesta de Constantinoble per part dels 

turcs tallà aquest tràfic, i s‟inicià la importaciñ massiva d‟esclaus d‟origen africà 

(Verlinden, 1977: 358). Tots aquests canvis ens mostren clarament com es produí un 

augment de la demanda del treball esclau durant aquest període, i com el comerç 

d‟aquests agafà la seua pròpia dinàmica, amb independència de les guerres dutes a 

terme pels països de l‟Europa occidental amb altres territoris. Per altra banda, resulta 

també significatiu destacar com la paraula “esclau” s‟assentà a l‟àrea mediterrània 

durant aquesta època, i començà a difondre‟s a la resta d‟Europa, i com aquesta paraula 
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es mantingué després de la meitat del segle XV, tot i que començà a baixar el nombre 

d‟esclaus d‟origen vertaderament “eslau”.  

 

El resultat d‟aquest intens tràfic no fou el sorgiment d‟una economia pròpiament 

esclavista, però sì que l‟esclavatge es convertìs en una realitat quotidiana per als 

europeus de la zona mediterrània, i que presentava un caràcter clarament diferenciat de 

la servitud de la gleva, tant a la Mediterrània, com a la resta d‟Europa. Per aquest motiu, 

quan es començà a desenvolupar el moviment humanista en els territoris italians i altres 

ciutats mediterrànies a finals del segle XIV i principis del XV, els humanistes coneixien 

una realitat a la qual podien associar els conceptes grecs i llatins dedicats a la 

dependència, i no era la servitud de la gleva. En aquest procés, probablement influencià 

també que la majoria d‟humanistes escrigueren des de ciutats,
212

 en les quals la massa 

de la població no es trobava sotmesa a la servitud de la noblesa, a diferència del que 

ocorria a les zones rurals. És important destacar aquest aspecte perquè, tal i com hem 

vist al capítol 2. 3., quan els juristes francesos del segle XIII començaren a aplicar la 

legislació romana al territori francès, traduïren els termes servitus i servus del codi de 

Justinià pels de servage i serf de la seua època, i el mateix feren els anglesos, amb els 

villains del seu temps (Bonnassie, 2001c: 34-35). En aquest sentit, els juristes francesos 

i anglesos del segle XIII encara es trobaven més pròxims a la concepció imprecisa del 

terme servus que predominà a la Roma dels primers temps de la República, o de l‟època 

tardoimperail, durant els quals servus era tot aquell que prestava servei per a un altre.  
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 A l‟edat mitjana i moderna, existiren municipis que gaudiren d‟un estatut que garantia la seua 

independència respecte al poder de la noblesa, independentment de la mesura de la seua població i de la 

seua pertinència a un estat major, o de si constituïen, per si mateixes, un estat. 
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3. 3. 2. L’HUMANISME I LA CONFIGURACIÓ DEL PENSAMENT POLÍTIC 

MODERN 

 

 

 A partir de finals del segle XIV, i sobre tot, durant el transcurs del segle XV, es 

començà a configurar a algunes ciutats italianes el moviment humanista que donaria lloc 

al “Renaixement”. Aquest movimient s‟originà a partir del que sovint s‟ha anomenat un 

“redescobriment” de les fonts clàssiques, la qual cosa no només significa que les obres 

de molts autors clàssics foren recuperades de la situació “d‟oblit” general en què es 

trobaven, sinó també, que aquelles que eren ben conegudes, com els textos de Ciceró, 

començaren a ser llegides amb nous ulls.
213

 El gran iniciador d‟aquest canvi fou 

Francesco Petrarca (1304-1354), ja que fou el primer en tornar a interpretar molts dels 

continguts de l‟obra de Cicerñ d‟acord amb el sentit que aquest li havia volgut donar, i 

no només com a mera obra de referència de la llengua llatina, o per als exercicis de 

retòrica, que havien sigut pràcticament els únics usos que se havien donat fins al segle 

XIV (Skinner, 1985: 109-110). A partir de Petrarca, es recupera el concepte ciceronià de 

la virtus, que constituïa l‟ideal humà que segons Cicerñ calia assolir, i que es convertiria 

en el tema central de la major part dels escrits d‟aquest primer humanisme. L‟ideal de la 

“virtut” de Ciceró comprenia aquells elements que, segons ell, haurien de conduir la 

conducta de l‟home lliure o ciutadà, i es basava en la combinaciñ d‟una sèrie de valors 

bàsics, com la recerca de la veritat (vita contemplativa), la prudència, la justícia, i la 

participació en els assumptes que afectaven a la pròpia comunitat (vita activa). La 

valoració de la participació en la política per part de Ciceró seria un dels elements més 

importants en la història del pensament polìtic, ja que a partir d‟aquesta, els humanistes 

començaren a tractar els problemes polìtics propis d‟una forma directa, i d‟aquesta 

forma superar l‟estret marc teòric de l‟edat mitjana,
214

 que havia valorat únicament la 

vita contemplativa.
215

 L‟exposiciñ principal d‟aquestes idees per part de Cicerñ es 

trobava compresa a la seua obra De oficiis, tot i que aquestes estaven compreses en 
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 Aquí seguim principalment la interpretació del moviment humanista que fa Q. Skinner (1985, 1986). 
214

 La major part d‟escrits polìtics de l‟edat mitjana estan destinats a recomanar als governants que es 

mogueren per principis cristians, i als governats, que respectaren un ordre jeràrquic que havia sigut 

sancionat per Déu, d‟acord amb l‟esquema traçat per Sant Agustì a De Civitate Dei. A banda d‟això, 

existiren una sèrie de debats en actiu, tots ells fortament impregnats del discurs religiós, com el de la 

disputa entre l‟Imperi alemany i els Estats Pontificis sobre l‟herència de l‟antic imperi romà i cristià, o el 

dels límits del poder eclesiàstic per influenciar sobre el temporal (Skinner, 1985).  
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 L‟esquema que acabem de traçar constitueix una de les tesis principals de Skinner (1985), amb la qual 

estem d‟acord. 
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moltes altres obres seues. Per altra banda, l‟ideal humà de la virtus de Ciceró es trobava 

fortament influenciat pels escrits de Plató i Aristòtil,
216

 als quals cita freqüentment en la 

seua obra, i mantenien un ideal del ciutadà molt semblant a la de Ciceró.  

 

 La configuraciñ de l‟ideal ètic ciceronià de la virtus en el pensament 

renaixentista tindria una sèrie de repercussions importants en la història del pensament 

modern, tal i com han destacat Q. Skinner (1985) i J. G. A. Pocock (2008). En primer 

lloc, significà una laïcització important del pensament occidental, que per primera 

vegada des de la caiguda de Roma, assumia un model ètic alternatiu al de la doctrina 

cristiana i l‟església catòlica. Un model alternatiu no significa que fos contradictori amb 

la religiñ cristiana, i de fet, el model ètic d‟Aristòtil i Cicerñ s‟hi avenia prou bé, però sí 

la possibilitat de començar a guiar els propis actes a partir de paràmetres morals no 

únicament religiosos. Entre aquests destacà el de la valoració de la vita activa, és a dir, 

el de la participaciñ de l‟individu en els assumptes polìtics de la seua comunitat política. 

Segons Ciceró la participació en la política era una activitat lloable, i tant virtuosa com 

la vita contemplativa, la qual cosa creava un contrast important amb la tradició 

medieval, que defensava com a digna únicament la vita contemplativa. Però fins i tot 

aquest últim concepte presentava una notable diferència amb la tradició cristiana 

medieval, ja que aquesta l‟havia entès únicament com la meditaciñ religiosa, mentre que 

Cicerñ l‟havia entès també com la reflexiñ filosòfica, la qual podia encaminar-se cap a 

assumptes religiosos i morals, però també a altres diferents, com la política i la ciència 

(Tuck, 1990: 46). Aquest segon sentit seria recollit per l‟humanisme, i constitueix la 

base teòrica sobre la qual s‟articula el naixement de la ciència a l‟Europa moderna.  

 

  Tot això permeté que els humanistes italians pogueren començar a construir una 

teoria sobre la seua pròpia realitat política més enllà dels cànons fixats per la tradició 

medieval, que feia un fort èmfasi en l‟ordre jeràrquic típic del feudalisme (oratores, 

bellatores et servi), sancionat per Déu, i basat en la teoria fortament aristocràtica que 

Sant Agustí havia construït a De civitate dei. En aquesta teoria política pràcticament no 

hi havia lloc per a les ciutats-estats d‟Itàlia, que en ocasions presentaven un component 

de forta participació ciutadana. Però a partir de la recuperació de textos com La Política 

d‟Aristòtil, i a través de l‟assumpciñ del model de la virtus de Ciceró, que feia fort 
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 De oficiis, que Cicerñ dedica al seu fill Marc, es troba principalment influenciada per l‟Ètica a 

Nicòmac, que Aristòtil dedicava també al seu fill Nicòmac. 
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èmfasi en la figura del ciutadà que prenia un paper actiu en les decisions de la seua 

comunitat política (la república), els humanistes de ciutats-estat com Florència, 

pogueren començar a crear un cos teòric que expliqués la pròpia realitat. Això es faria 

evident de forma clara en la Laudatio florentinae urbis que escrigué Leonardo Bruni  

entre el 1403 i el 1404, que molts autors han considerat el text fundador del que autors 

com Quentin Skinner i J. G. A. Pocock han anomenat el “paradigma de l‟humanisme 

cívic”.
217

 En aquest text Leonardo Bruni (1361-1444) exaltà el paper de Florència com a 

“baluard de la llibertat” en la seua resistència als intents tirànics del duc de Milà, 

Giangaleazzo Visconti, per ofegar l‟ideal de llibertat republicana que representava la 

ciutat. El text de Bruni, escrit amb el propòsit d‟exaltar  sentiments patriòtics a favor del 

règim vigent a la Florència del seu temps, és important perquè constitueix la primera 

exposiciñ d‟un model polìtic construït totalment a partir dels models teòrics i 

conceptuals de la tradició republicana de la Grècia i la Roma antigues. Una tradició que 

a principis del segle XV era coneguda pràcticament només a partir d‟alguns textos de 

Ciceró (entre els quals destaca De oficiis), la Política d‟Aristòtil, i la Història de Roma 

de Tit Livi.  

 

 Un dels principals valors d‟aquesta tradiciñ “republicana” del pensament clàssic 

és que recuperà en el camp del pensament polític la idea de l‟organitzaciñ polìtica en 

què tots els seus membres eren considerats com a lliures i iguals, i a més, disposaven de 

mecanismes per a participar en el govern de la pròpia comunitat. Aquesta idea es 

transmeté al món modern principalment a través de la Política d‟Aristòtil, la qual 

pretenia defensar un règim que combinés els aspectes més positius de l‟organització 

polìtica d‟Esparta i de la d‟Atenes. El resultat era un règim que combinava elements 

democràtics i oligàrquics, en els quals la ciutadania posseïa forts mecanismes de 

participació política, però al mateix temps, les classes benestants sentien salvaguardades 

les seues possessions a través d‟un control de determinades magistratures. La teoria de 

la “constitució mixta” seria transmesa  la Itàlia renaixentista a través dels escrits de 

Ciceró i Aristòtil, i presa com a pròpia per part dels humanistes defensors de l‟ordre 

                                                 
217

 Tesi defensada originalment per Hans Baron, tot i que ha sigut objecte de controvèrsia (Cfr. Pocock, 

2008: 137-172). Segons Skinner (1985) “l‟humanisme cìvic” té uns orìgens teòrics anteriors, però la 

Laudatio de Bruni no deixa de marcar una fita important en la història de la construcció d‟aquesta tradiciñ 

de pensament polític. 
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republicà a ciutats com Florència.
218

 És important destacar que la concepció que tingué 

més èxit a Florència fou aquella d‟Aristòtil que defensava la figura del ciutadà, en 

contrast amb aquella altra de Plató, que igualava el govern de la ciutat amb aquell altre 

de la casa (i els esclaus), i que tindria més èxit entre els partidaris dels règims 

monàrquic i senyorial. Així la “constitució mixta” es convertí en un model alternatiu al 

de l‟ordre jeràrquic senyorial i monàrquic, basat en la interpretació religiosa de Sant 

Agustì, i que durant l‟edat mitjana monopolitzà el camp del pensament polìtic. 

 

 En aquest últim sentit també fou molt important la ruptura amb el monopoli del 

pensament que havia exercit l‟església cristiana fins a aquest moment, i que fou possible 

també gràcies a aquesta nova lectura dels clàssics, i al fet que gràcies a la impremta, el 

camp del coneixement deixe de trobar-se limitat en el camp dels monestirs, algunes 

ciutats i algunes corts monàrquiques. Això també fou important en l‟àmbit polìtic, ja 

que l‟església s‟havia convertit en una de les principals defensores de la doctrina 

política de Sant Agustí, i que en les repúbliques italianes es feia especialment present 

com a conseqüència de la presència amenaçadora de l‟expansionisme territorial 

practicat per l‟estat pontifici. 
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 Florència fou la ciutat-estat de l‟Itàlia renaixentista més important en la qual triomfà l‟ideari de 

l‟humanisme cìvic. El moviment humanista també tingué una gran importància a altres ciutats italianes, 

com Milà, Venècia, Roma i Nàpols, però en cap d‟aquestes s‟assentà la vessant polìtica i republicana de 

l‟humanisme en tanta força com a Florència. 
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3. 3. 3. LA REFLEXIÓ SOBRE L’ESCLAVITUD ANTIGA ALS INICIS DEL 

MOVIMENT HUMANISTA: MATTEO PALMIERI (1433-1437) 

 

a) El “primer Renaixement” i les fonts de l’esclavatge en l’antiguitat 

 

 Una innovació important del Renaixement respecte a l‟etapa anterior és la 

reapariciñ de l‟esclavatge com a motiu de reflexiñ teòrica. Això es produì com a 

conseqüència de la recuperaciñ de: els escrits de filòsofs d‟Aristòtil i Cicerñ, per una 

banda, i del Corpus Iuris Civilis, per l‟altra. Unes fonts que, com ja hem vist, foren les 

que primer es recuperaren de l‟oblit durant la baixa edat mitjana, i començaren a ser 

objecte d‟estudi des del segle XIII. No obstant, el vertader interès per la filosofia 

d‟Aritòtil i Cicerñ i per l‟estudi del cos legislatiu romà, s‟iniciaren en el segle XV, com 

a conseqüència del desenvolupament de l‟interès humanista, però també de la 

configuració de la ciència jurídica, que també es produeix en aquesta època (de la mà de 

l‟estat-nació), i finalment, de la gran ajuda per a la difusiñ que suposà l‟entrada en 

funcionament de la impremta (en la segona meitat del segle XV). Per altra banda, tal i 

com hem comentat a l‟inici del capìtol, els humanistes associaren els conceptes de les 

fonts clàssiques referits a la dependència amb el concepte modern “d‟esclavitud”, i no 

pas a aquell altre de “servitud”, que durant l‟època feudal havia adquirit una especial 

significació. Això significaria, en definitiva, el sorgiment de la reflexió moderna sobre 

l‟esclavatge com a problema. Una reflexiñ que, a diferència de l‟edat mitjana, no 

s‟estructuraria únicament a partir del marc fixat per la doctrina cristiana, sinñ també per 

aquests altres referents procedents del món clàssic. 

 

 A principis del segle XV, el florentì Leonardo Bruni començà l‟ampliaciñ de les 

fonts gregues conegudes a partir de la traducciñ al llatì de l‟Ètica Nicomaquea 

d‟Aristòtil entre el 1416 i el 1417, i de l‟Econòmic (el 1427), també atribuït a Aristòtil 

(però que avui en dia es tendeix a situar com l‟obra d‟un deixeble seu). Ambdues obres 

contenien diverses referències a l‟esclavatge, i passarien a ampliar aixì les fonts sobre el 

tema, tal i com podem comprovar uns pocs anys més tard amb l‟apariciñ de la Vita 

Civile de Palmieri. Aquesta obra, composta entre el 1433 i el 1437,
219

 constitueix una de 

les primeres representacions del discurs de “l‟humanisme cìvic”, i conté, al mateix 
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 Es conserven diversos manuscrits d‟aquesta època, durant la qual sembla que l‟obra circulà entre els 

cercles cultes de Florència. L‟obra no seria publicada en versiñ impresa fins l‟any 1529. 
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temps, la primera reflexiñ humanista sobre la situaciñ de l‟esclavatge en l‟antiguitat, la 

qual cosa li atorga un notable interès per a la nostra recerca. 

 

b) Els servi romans a la Vita Civile de Palmieri 

 

 Matteo Palmieri (1406–1475) fou un dels primers representants de 

l‟humanisme florentì, com altres humanistes destacats de la seua època, procedia de la 

classe mitjana burgesa de la ciutat (dirigí una apotecaria), i ocupà diversos càrrecs 

d‟importància en el govern de la república (com el d‟ambaixador), en una carrera que 

comprengué quasi mig segle de labor jurídica i administrativa (Skinner, 1985: 95). En la 

seua obra Vita Civile mostra una forta influència del pensament de Ciceró, però també 

de l‟Ètica Nicomaquea d‟Aristòtil i dels Diàlegs de Plató,
220

 a més de mostrar conèixer 

també altres autors clàssics, com Tit Livi, Suetoni, i Varró. La pretensió de la Vita 

Civile era oferir una sèrie de recomanacions sobre: “quali debbono essere i costumi et le 

virtù d‟uno optimo cittadino per tutta vita mortale” (Palmieri, 1982: 16). El llibre feia 

referència, per tant, a l‟ideal de la virtut de Cicerñ que ja hem comentat, però al mateix 

temps, Palmieri no perd en cap moment l‟atenciñ sobre els assumptes que preocupaven 

la Florència de la seua època, com quina era l‟organitzaciñ polìtica més adequada per a 

la ciutat, o quina era la forma més convenient d‟organitzar la seua defensa. Tal i com ha 

demostrat Cambiano (2007), els membres d‟aquest primer humanisme es trobaren 

fortament influenciats per la literatura grega i llatina, però al mateix temps, aquests no 

apartaren mai la vista sobre els problemes de la seua pròpia època. Cambiano també ha 

posat de manifest que les interpretacions que feren els humanistes de les fonts 

clàssiques, o les seues preferències per un o altre autor, canviaren de forma sensible en 

funció de la seua perspectiva ideològica. Així, mentre Leonardo Bruni, portà a terme 

bona part de la traducciñ de l‟obra d‟Aristòtil, amb el qual compartia la seua visiñ de la 

“constitució mixta” i del concepte de ciutadà, renuncià a traduir la República de Plató, 

cosa, que en canvi, sì que va fer l‟humanista Pier Candido, secretari de la duquessa de 

Milà, el 1439, en la introducció de la qual feia referència expressa al govern de 

Florència, com una de les “degeneracions” possibles del govern a la qual feia referència 

Plató (Cambiano, 2007: 43-44).  
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 L‟obra està realitzada en la forma de diàleg entre dos personatges que van discutint temes ètics, socials 

i polìtics, segons el més pur estil platònic. Palmieri no disposava d‟algunes de les obres més importants 

de Plató quan escrigué la Vita Civile, com la República, però sí que tingué accés a algunes obres menors, 

traduïdes pel mateix Bruni, com el Critó i l‟Apologia (Cambiano, 2007: 43). 
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 Palmieri comença la Vita Civile segons el més pur estil aristotèlic, a partir de les 

parts més petites que componen el tot, la qual cosa el porta a començar la seua 

descripció de la virtut a partir de la criança dels infants des del mateix moment en què 

són alletats per les seues mares. Segons Palmieri és important que les mares alleten els 

seus propis fills, i afegeix: “Che peggio si può fare a‟piccoli che porgli a petto delle 

tartere, saraine, barbere, o d‟altra bestiale et furibonda natione, senza riguardo di chi 

s‟alieva?” (1982: 19). La frase ens sembla molt interessant perquè fa referència a les 

tàrtares (i per tant, d‟origen eslau) i les sarraïnes, que constituïen els dos orìgens 

principals dels esclaus que arribaven a Florència entre els segles XIV i XV, fruit d‟un 

tràfic que com documenta Verlinden (1977: 360-383),
221

 es reactiva durant aquests 

segles. Però a més a més, Palmieri uneix aquests dos termes al de barbere, establint 

d‟aquesta manera una connexiñ entre els orìgens estrangers i no catòlics dels esclaus de 

Florència, amb el terme que els autors de l‟antiguitat, com Aristòtil, li havien assignat a 

les nacions no gregues (o romanes), i que per tant, es mereixien ésser esclavitzats. Això 

ens indica que el grau d‟identificaciñ que sentiren els humanistes amb els antics no 

afectà només a l‟organitzaciñ polìtica de la ciutat, i conceptes com els de virtus i 

ciutadania, sinó també a altres aspectes que podríem anomenar “menors”, com el de 

l‟existència d‟esclaus i el seu origen. Aquì Palmieri parla de l‟origen “bàrbar” de les 

esclaves, com si no s‟hagués produït cap canvi entre la Grècia i la Roma antigues i la 

Florència moderna, de manera que els seus conceptes resultaven plenament vàlids per al 

món modern. Això ens permet entendre millor el tractament que Palmieri fa de 

“l‟administració de la propietat”, i del tipus de treballadors que s‟empraven per al cultiu. 

 

 Al llibre IV de la Vita Civile Palmieri es dirigeix cap als assumptes relatius a la 

unitat domèstica la seua administració, la qual cosa el porta a parlar també dels aspectes 

econòmics i productius, d‟acord amb la tradiciñ que ja hem observat en Platñ, Xenofont 

i Aristòtil, i que Palmieri degué prendre de la lectura de la Política i la resta d‟obres 

aristotèliques traduïdes per Bruni. Segons Palmieri, existeixen dos tipus de possessions 

immòbils: per una banda, aquelles que es troben dins la ciutat a les cases, botigues, “et 

altri luoghi”, i per l‟altra, les fructuoses, és a dir, aquelles que produeixen el necessari 

per viure (Palmieri, 1982: 178). I entre els fructuosos, afegeix Palmieri, no n‟hi ha cap 
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 “Parmi les esclaves relevés dans le registre florentin les Tartares forment une majorité écresante.” 

(Verlinden, 1977: 361). 
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que supere l‟agricultura: “senza violentia o iniuria et sanza torre ad altri, 

abondantemente corrisponde [...] sanza quella, qualunche altra arte sare‟ nulla et la 

vita humana sarebbe roza, inculta et bestiale” (1982: 179). La consideració de Palmieri 

s‟inscriu dins la més tìpica tradiciñ clàssica, que va d‟Aristòtil a Cicerñ, no obstant, la 

referència a que l‟agricultura produeix guany sense perjudici a altres ens remet a 

l‟Econòmic pseudoaristotèlic. Per altra banda, resulta interessant destacar també 

l‟observaciñ de que sense l‟agricultura, la vida seria “inculta et bestiale”, ja que 

consisteix en un precedent de la comparació etnològica, que trobarem en èpoques 

posteriors. 

 

 A continuació, Palmieri afegeix que no opinarà sobre diverses qüestions 

relatives a les propietats agrícoles, com quin tipus de camps són millors, o quin tipus de 

cultius resulten més adequats, la qual cosa ens demostra que ja coneixia l‟obra d‟algun 

dels agrònoms llatins,
222

 que resulta ser el De re rustica de Varró, al qual cita un poc 

més avall (Palmieri, 1982: 179). El que sí fa Palmieri és referir-se als treballadors del 

camp, sobre els quals realitza aquesta interessant observació: 

 

  “Anticamente dice Marco Varrone che i cittadini aveano consuetudine lavorare i loro 

terreni con servi et serve et coi loro figliuoli. Oggi in Italia è in tutto tale consuetudine perduta et 

a dua modi di lavorare s‟è ridocto, cioè con lavoratori liberi che tragono la loro parte de‟ fructi, o 

veramente con mercenarii condotti con prezo, i quali dì per dì si pagono delle loro opere. In 

questi si dè guardare che la spesa non consumi l‟utile dell‟opera facta” (1982: 179-180) 

 

 El primer que cal destacar aquí és que la base de la qual parteix Palmieri és 

Varró, el qual no només li aporta la informació sobre com es realitzava el cultiu a Itàlia 

“anticamente”, sinó també el vocabulari que empra en tot moment, i fins i tot, en les 

observacions que Palmieri realitza. Això es pot observar clarament si ens dirigim cap al 

fragment del De re rustica en què es basà Palmieri per a fer aquesta observació: 

 

  “Omnes agri coluntur hominibus servis aut liberis utrisque: liberis, aut cum ipsi colunt, 

ut plerique pauperculi cum sua progenie, aut mercenariis, cum conducticiis liberorum operis res 

maiores, ut vindemias ac faeniscia, administrant, iique quos obaeraios nostri vocitarunt” (De re 

rustica, I, 17, 2) 
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 Ja que en els tractats d‟Aristòtil (com en els de Platñ i Xenofont) no hi ha cap referència a aquest tipus 

d‟assumptes pràctics, als quals sì dediquen una extensa atenció els agrònoms romans. 
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  El primer que aporta Varrñ a Palmieri és fixar l‟atenciñ en el fet que els 

treballadors del camp es dividien en dos tipus: seruis aut liberis, és a dir, esclaus i 

lliures. A partir d‟aquì Palmieri arriba a la conclusiñ que existia una diferència 

important entre l‟antiga Roma i el camp italià del seu temps, mentre que en la primera 

els “ciutadans” (cittadini) tenien la costum (consuetudine) de treballar els seus terrenys 

amb servi et serve, i amb els seus fills, a la Itàlia de la seua època aquests eren cultivats 

únicament per lliures que entreguen una part de la seua producció (és a dir mitgers o 

parcers), o mercenarii. La nostra hipòtesi és que de no haver assenyalat Varró que els 

treballadors del camp es dividien en lliures i servi, Palmieri no s‟hagués fixat en aquesta 

diferència entre el món antic i el modern, la qual cosa el porta a prendre una posició de 

“distanciament” amb el món antic.
223

 A favor d‟aquesta hipòtesi es troba el fet que 

Palmieri utilitze la paraula de servi, com a contrari de liberi, en comptes de schiavi, que 

era la pròpia del seu temps, i també el fet que parle també de mercenarii, en comptes 

d‟alguna de les paraules en ús en l‟italià del seu temps per a referir-se a aquells que 

treballaven a compte d‟altres. Tot plegat ens mostra la importància capital de la 

recuperaciñ de l‟obra dels agrònoms llatins, i en concret el De re rustica de Varró, en 

l‟apariciñ d‟una reflexiñ sobre el paper de l‟esclavatge en l‟economia romana. En aquest 

sentit cal destacar el fet que l‟obra dels agrònoms llatins, contràriament al que alguns 

podrien pensar (degut al seu caràcter tècnic), despertà l‟interès dels humanistes des de 

ben prompte, i experimentà una gran difusió al llarg dels segles XV i XVI (García 

Armendáriz, 1995: 69). Alguns pioners de l‟humanisme, com Boccaccio i Coluccio 

Salutati mostren ja un coneixement de l‟obra de Columel·la (Garcìa Armendáriz, 1995: 

69-76), i sabem que des de principis del segle XV, diverses còpies dels manuscrits dels 

agrònoms es trobaven ja en circulaciñ entre els primers humanistes. A pesar d‟això, 

l‟únic autor del qual tenim constància que tenia coneixement Palmieri és Varrñ (ja que 

és l‟únic que apareix citat al text). 

 

 Per altra banda, és interessant destacar també el fet que Palmieri marque una 

divisió tan taxativa entre els treballadors de la seua època, que ubica sota la condició de 

lliures, sense mostrar cap dubte al respecte, i els de l‟època romana, que situa 

principalment sota la condiciñ d‟esclaus (servi). Aixì, el fet de que alguns d‟aquests 
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 Utilitzem el concepte de “distanciament” (distantation) que estableix Vlassapoulos (2009c) per a 

referir-se a aquesta perspectiva historiogràfica, d‟acord amb el que comentem al capìtol 3. 1. 1., apartat b. 
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camperols hagueren de lliurar una part de la seua producció a altres no era per a 

Palmieri un signe de pèrdua de llibertat, la qual cosa ens mostra com de lluny es trobava 

de la concepció que hem comentat per als segles XI i XIII, quan el terme servi tendí a 

aplicar-se a quasi tota la població camperola (capítol 2. 2. 4). Això es fa evident, a més 

a més, perquè la perspectiva que pren Palmieri en tot moment és la del propietari, i no la 

del treballador, de la mateixa manera que ho havia fet Varró, la qual cosa es pot 

comprovar en la última frase del fragment abans citat: “In questi si dè guardare che la 

spesa non consumi l‟utile dell‟opera facta” (Palmieri, 1982: 179-180).  

 

 Un cop destacada aquesta diferència amb la Roma antiga, Palmieri torna a 

tractar el text de Varró com una guia plenament aplicable per a la seua època: “... i 

principali padroni delle cose debbono essere diligenti et solleciti, però che i tardi non 

fanno mai buoni né solleciti servi, et sanza el provedimento del signore non saranno 

mai bene culte le possessioni” (1982: 180). Un consell de Varró que la historiografia 

contemporània ha tendit a situar com una recomanaciñ pròpia d‟un tipus de producció 

esclavista, però que Palmieri aplica als treballadors “lliures” de la seua època, com si 

resultés igual d‟útil. Aixì, podem comprovar com a pesar d‟haver destacat aquesta 

diferència amb el mñn antic, el que predomina en quasi tota l‟obra és la concepció de 

“proximitat”, que és la perspectiva que predomina en la historiografia de l‟època 

(Vlassapoulos, 2009b). 

 

 Un cop tractat el tema de l‟agricultura, Palmieri afegeix que: “Resta a fare 

mentione de‟ servi et mercenarii delle arti meccanice...”, les quals es troben també 

entre les grans utilitats cíviques. Això significa que en dirigir-se al segon tipus 

d‟activitats fructuoses (després d‟haver tractat el de l‟agricultura), Palmieri s‟interessa 

únicament per la qüestió del tipus de treballadors emprats, sobre els quals diu el 

següent: 

 

  “Apresso gli antichi Romani gramparte delle richeze stava in ne‟ servi, però che l‟uso 

loro era molti comperarne, et tanto valevano quanto l‟arte di che erano maestri meritava; poi 

aveano certi chiostri murati in e quali chiudevano detti servi et di varie arti gli facevano lavorare, 

dando loro solo le spese magre; de‟ lavori facti facevano poi mercantía con multiplicata utilità. 

Oggi è superfluo ammonire di loro, perché non sono apresso i cristiani in uso. Ne‟ tempi nostri si 

paga con prezo l‟opere et tempo di chi per noi se exercita.” (1982: 182-183). 
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 El fragment es pot considerar un reflex de la cita anterior, referent als 

treballadors del camp, com en aquell, Palmieri traça una línia divisòria clara entre la 

costum de gli antichi Romani, entre els quals predominava l‟ús dels servi en els sectors 

artesanals (le arte mecanice), i el que es practicava a la seua època, en la qual 

predomina l‟ús dels mercenarii (ja que se‟ls paga “con prezo l‟opere et tempo di chi per 

noi se exercita”). No obstant, Palmieri afegeix nova informació en aquest fragment. En 

primer lloc, assenyala que entre els romans, gran part de les riqueses es trobaven en els 

mateixos esclaus (servi). Així, Palmieri es converteix en el primer en destacar una de les 

idees que més importància tindran en les primeres interpretacions sobre el paper de 

l‟esclavatge en l‟economia romana, que es començaran a desenvolupar a partir del segle 

XVIII. Per això resultaria interessant confirmar quina fou la font de Palmieri en aquesta 

qüestió. En primer lloc, podríem pensar que la seua font podria haver sigut Ciceró, a 

partir d‟alguna de les diverses referències que fa als esclaus (servi) com una part 

important del patrimoni de la família,
224

 o del tractament que fan Plató (Lleis, VI, 776c) 

i Aristòtil (Polit., I, 1252) dels esclaus (δοῦλοζ, οἰκέηηρ), com una part essencial de la 

unitat productiva bàsica, l‟oikos. No obstant, resulta interessant destacar que cent 

quaranta anys més tard, Jean Bodin expressaria la mateixa opinió en uns termes gairebé 

idèntics sobre la importància dels esclaus entre els antics romans: “Ou pource qu‟il n‟y 

avoit richesses que d‟esclaves...” (1986: 85), la qual cosa ens fa pensar que ambdós 

autors partiren d‟una mateixa font per a fer aquesta afirmaciñ. Una font que, des del 

nostre punt de vista, pogué ser Plutarc,
225

 i concretament els fragments de les vides de 

Cató “el vell” i Cras que citem a continuació: 

 

  “[Cató] Adquiria molts esclaus,
226

 comprant usualment, dels captius de guerra, els petits 

i encara capaços de suportar una criança i un ensinistrament com uns cadells o pollins. [...] 

Donava també diners als esclaus que volien; ells compraven infants, i després d‟haver-los 

ensinistrat i instruït a despeses de Catñ, al cap d‟un any els tornaven a vendre. Molts se‟ls 

reservava Catñ, posant al crèdit de l‟esclau el preu per què el comprava qui n‟oferia més.” (Cato 

Mai., 21). 

 

                                                 
224

 Així ho assegura A. Daubigney (1976: 19), el qual arriba a destacar fins a 17 referències en 11 obres 

diferents de Ciceró al paper dels esclaus com a representació de la riquesa (Daubigney, 1976: 24). 
225

 Lamentablement, els primers humanistes, com els seus predecessors de l‟antiguitat clàssica, no 

indicaven d‟una forma sistemàtica quines eren les seues fonts, sinñ únicament quan els interessava fer 

èmfasi en l‟origen d‟una determinada idea. La costum de citar les fonts s‟anirà extenent durant els segles 

posteriors, però no es convertirà en una regla d‟aplicaciñ sistemàtica i general fins la creaciñ de la 

historiografia acadèmica al segle XIX. 
226

 οἰκέηαρ.  
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  “Eren seves [de Cras] moltìssimes mines d‟argent, i terres de gran valor amb molta gent 

per a conrear-les; tanmateix, tot això no era res comparat amb la vàlua dels seus esclaus;
227

 tants 

en posseïa i de tal qualitat, lectors, amanuenses [...] majordoms, servents de taula [...] i en un 

molt, creia que el deure cabdal de l‟amo és la cura dels seus servidors com a instruments animats 

de l‟economia domèstica.” (Cras., 2. 5-7). 

  

 Els indicis que disposem per a suposar que la font de Palmieri pogué ser Plutarc 

són tres. En primer lloc, els fragments de les vides de Cató i Cras que acabem de citar 

ens semblen dues de les referències clàssiques que d‟una forma més clara pogueren 

portar a Palmieri a la conclusió de que “gramparte delle richeze stava in ne‟ servi “. És 

important destacar que ambdós fragments es troben situats a la part de les vides 

dedicada a descriure l‟origen de les riqueses d‟ambdñs personatges, i que en el cas de 

Cras apareix la menció explícita de que aquest posseïa “moltìssimes mines d‟argent, i 

terres de gran valor”, i que, “tot això no era res comparat amb la vàlua dels seus 

esclaus”. La relació entre aquesta frase i la deducció de Palmieri ens sembla molt més 

estreta que no pas els passatges de les obres d‟Aristòtil i Cicerñ dedicats a l‟esclavitud.  

 

 En segon lloc, perquè tenim constància de que Plutarc era ja conegut per 

diversos humanistes de la Florència de finals del segle XIV i principis del XV, com 

Salutati, Crisolora i Leonardo Bruni (Cambiano, 2007: 26). De fet, Plutarc es troba entre 

els primers autors grecs que entraren en el coneixement de l‟occident europeu, fins al 

punt que durant el darrer terç del segle XIV, fou encarregada ja la primera traducció de 

les Vides de Plutarc a llengua vulgar,
228

 i que aquest fos utilitzat ja de forma habitual 

com a font en diverses obres de principis del segle XV.
229

 És possible, per tant, que 

Palmieri tingués accés a algunes obres de Plutarc, tot i que la difusió de les seues Vides 

Paral·leles no fou completa fins a principis del segle XVI.
230

 I en tercer lloc, tenim la 

coincidència amb la cita de Bodin (1986: 85), que ens ha suggerit la idea que ambdós 

                                                 
227

 οἰκεην. No obstant, més amunt utilitza també el terme δούλοςρ com a sinònim. 
228

 Ens referim a les Vidas de hombres ilustres, traduïdes al castellà aragonès entre al voltant dels anys 

1379-1384 per encàrrec de Juan Ferández de Heredia (Pérez Jimenez, 1990: 230-231). 
229

 Concretament, a la Península Ibèrica coneixem la utilització de les Vides de Plutarc a obres com la 

Grant Crónica de Espanya i la Crónica de los Conquiridores (Pérez Jimenez, 1990: 230). Per altra banda, 

Q. Skinner ha destacat algunes de les Vides de Plutarc com un dels primeres textos que foren recuperats 

pels primers  humanistes entre finals del segle XIV i principis del XV, al costat de diversos textos de 

Ciceró, i les històries de Tàcit i Tucídides, entre altres (1985: 107). 
230

 Cambiano ens informa de l‟interès, i de les dificultats de Maquiavel per trobar algunes de les vides de 

Plutarc a Florència, que aleshores era un dels principals nuclis editorials de les fonts clàssiques 

(Cambiano, 2007: 63). En el cas de Jean Bodin, en canvi, que escrigué durant la segona meitat del segle 

XVI, pareix que l‟accés a l‟obra de Plutarc ja no li plantejà cap problema, tal i com podem comprovar per 

l‟abundància de cites a aquest autor que trobem a Les Six Livres de la République (cap. 3. 4.) 
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autors utilitzaren una mateixa font. El cas de Bodin és molt interessant, perquè en una 

part de la seua obra política, Les Six Livres de la République (1576), expressa que a 

l‟antiga Roma existì una gran abundància d‟esclaus, i posa com a exemple el passatge 

de la vida de Cras citat més amunt en els següents termes: “Et mesmes Crassus, outre 

ceux qu‟il employoit à son service, en avoit cinq cents, qui rapportoyent tous les jours 

leur gain des arts et sciences questuaires.” (1986: 96). L‟exemple és important perquè 

és l‟única referència que fa Bodin al treball esclau a les “arts et sciences questuaires” en 

un capìtol de tretze pàgines dedicades a discutir el tema de l‟esclavatge, i la frase de 

Palmieri “gramparte delle richeze stava in ne‟ servi “ apareix justament en un fragment 

dedicat al treball “delle arti meccanice”. Sembla molt probable, per tant, que la font que 

tingués al darrere fos el fragment de la vida de Cras que hem citat. Tot i que per altra 

banda, el fragment de la vida de Cató pareix que també estava present en la ment de 

Palmieri quan aquest afegeix que “l‟uso loro era molti comperarne, et tanto valevano 

quanto l‟arte di che erano maestri meritava”. Per altra banda, les referències que 

“chiudevano detti servi et di varie arti gli facevano lavorare, dando loro solo le spese 

magre”, les podria haver extret de la lectura del De re rustica de Varró, tot i que també 

podia tenir present el to de condemna moral amb què Plutarc es referia a la idea de Cató 

de que calia vendre l‟esclau vell quan ja no se‟n podia treure profit econòmic d‟aquest 

(Cat. Mai., 5). Finalment, Palmieri indica que amb el treball d‟aquests servi els romans 

“facevano poi mercantìa con multiplicata utilità”, la qual cosa ens porta altre cop als 

fragments de les vides de Cató i Cras de Plutarc abans citats, ja que ambdós es troben 

inclosos en la part de les vides dedicada a com aconseguiren augmentar les seues 

fortunes ambdós personatges.   

 

 Per altra banda, és també important destacar la frase: “facevano poi mercantìa 

con multiplicata utilità”, ja que a continuació, Palmieri afegeix que “Oggi è superfluo 

ammonire di loro, perché non sono apresso i cristiani in uso”, és a dir, que resultava 

inútil lamentar-se pel fet que en la seua època no existira una pràctica esclavista tan 

extensa com a l‟època romana, i que a aquests els havien aportat tants guanys, perquè 

entre els cristians s‟havia perdut aquesta costum. Això significa que Palmieri, no només 

no condemnava la pràctica de l‟esclavatge, sinñ que, fins a cert punt, es lamentava de 

que aquesta haguera deixat d‟existir a la seua època en les activitats productives. Un fet 

que trobem confirmat per Verlinden, el qual caracteritza l‟esclavatge la Florència dels 
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segles XIV i XV d‟aquesta manera: “Il est avant tout féminin et exclusivement 

domestique.” (1977: 383).   

 

 La defensa que fa Palmieri del treball esclau en les activitats productives 

confirma l‟aparent paradoxa que es produeix en el Renaixement, i que ja han observat 

autors com Davis (1968) i Joseph Vogt (1975c), segons la qual, durant una època en que 

sorgeix una crìtica contra l‟estructura jeràrquica feudal, i una nova valoració de la figura 

de l‟home, no es produeix cap crìtica important contra la instituciñ de l‟esclavatge. Una 

de les causes que atribuïren diversos autors a aquesta falta de crítica era el fet que la 

pràctica de l‟esclavatge es trobés en una fase expansionista precisament en aquesta 

època. Però el testimoni de Palmieri ens dirigeix més aviat cap a una altra direcció 

diferent, ja que com ell mateix diu, la pràctica que en la seua època predominava era la 

del treball assalariat. Això ens porta a destacar la conclusió a la que ha arribat Davis en 

un treball més recent:  

 

  “Plantation slavery, far from being an aberration invented by lawless buccaneers and 

lazy New World adventurers, as ninetenth-century liberals often charged, was a creation of the 

most progressive peoples and forces in Europe –Italian merchants; Iberian explorers, Jewish 

inventors [...] Dutch, German and British investors and bankers.” (1984: xvii).  

 

 És a dir, a principis del segle XV, l‟esclavitud no era una instituciñ desconeguda, 

i molt menys criticada, sinó una opció econòmica ben coneguda, i de la qual es podien 

obtenir importants beneficis, tal i com Palmieri deduïa de la seua lectura dels clàssics, i 

tal i com havien fet els venecians durant el segle anterior, o estaven començant a 

practicar els mercaders genovesos en connexió amb el nou expansionisme portuguès 

(Davis, 1984: 51-62). 

 

 És important destacar això perquè ens demostra tres qüestions de relleu, que es 

troben relacionades entre sí: en primer lloc, que durant el primer humanisme no es 

configurà cap crìtica important a l‟esclavatge com a instituciñ, en segon lloc, que 

l‟esclavatge era una instituciñ plenament acceptada, i una opciñ econòmica vàlida, 

sempre que la seua adquisició resultés rentable. Per aquest motiu adquirí un gran 

desenvolupament en el moment en què diverses potències europees entraren en una fase 

expansionista i entraren en contacte amb nous territoris. I en tercer lloc, que l‟escassa 
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utilitzaciñ d‟esclaus a Itàlia en els sectors productius es presentava a Palmieri com una 

diferència important entre l‟antiga Roma i la seua època, però en cap cas com un 

element que de l‟antiguitat que calgués criticar. Totes tres qüestions ens mostren quina 

era la ideologia del Renaixement en relaciñ a l‟esclavatge, i quin tipus d‟interès 

historiogràfic es despertava pel món antic, les quals es mantindran de forma constant 

fins que a mitjan segle XVIII, es produisca un canvi de perspectiva de gran repercussió, 

tal i com més endavant tindrem oportunitat de comprovar. 

 

 Però tornant al fragment del text de Palmieri en el qual ens trobàvem, cal 

destacar que a pesar d‟haver mostrat aquest signe “d‟alteritat” o diferència important 

entre el món antic i el modern, també podem comprovar com aquesta desapareix 

ràpidament quan afegeix que als treballadors de les “arts mecàniques”, i aquí es refereix 

als mercenarii de la seua època, calia comandar-los de manera justa: “In negli operarii 

s‟observi modo giusto, comandando tali cose sieno iuste et convenienti alla persona che 

serve.” (1982: 183). La recomanació, que ens recorda a la que fa Plató, però que més 

probablement devia extreure d‟Aristòtil, és molt semblant a la que hem citat més amunt, 

per al cas dels treballadors agrìcoles. Aixì, Palmieri fa ús d‟una recomanaciñ que els 

antics feien sobre el tracte dels servents, amb independència de si en aquella època 

aquests eren esclaus (tal i com Palmieri pensava), i en l‟actualitat, aquests eren 

assalariats (mercenarii). La perspectiva que predomina en la major part del text és la de 

“proximitat”, tal i com ja hem comentat abans, i això arriba a uns límits que podríem 

considerar paradoxals des de l‟òptica actual, en un altre fragment que resulta de gran 

interès per a la nostra recerca. A continuació de tractar les qüestions relatives a les 

activitats fructuoses, que hem tractat més amunt, i després d‟haver fet una sèrie de 

recomanacions sobre el tipus d‟exèrcit més recomanable per a la ciutat, Palmieri es 

dirigeix cap al problema ètic, d‟arrel ciceroniana, de quins oficis resultava adequat que 

dugués a terme l‟home virtuñs, i quines altres no, tal i com podem observar al següent 

fragment: 

 

  “In nell‟arti sono inhoneste quelle che nuocono et sono inutili a costumi degl‟huomini et 

ministre di non necessario dilecto, come come taverne, cuochi, [...] o d‟altri lascivie et qualunche 

giuoco di dadi. Vituperonsi ancora l‟arti che sono odiose agl‟uomini [...] come l‟usure [...] 

exactori [...] Servili
231

 sono tutte l‟arti mercennarie di chi vende l‟opera et non la industria 

                                                 
231

 Les cursives són nostres. 
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dell‟arte et per merce vile vende la libertà propria. Vili sono ancora l‟arti di coloro che 

comperono da‟ mercatanti per subito con guadagno vendere, dove largamente apparisce avaritia. 

La mercantìa, quando è povera et piccola certo è inliberale et vile, quando fusse grande et 

copiosa [...] certo merita loda. Ma sopra tutte l‟arti sono lodate quelle dove [...] è piasciuto 

l‟animo d‟honesto dilecto, come la medicina, la legge, l‟architectura, scultori [...] El fine però è 

che sopra tutte l‟arti delle quali si cava alcuno fructo niuna n‟è più naturale, più necessaria né 

migliore che l‟agricultura” (1982: 187). 

 

 El nivell de coincidència de fragment citat amb el gran autor d‟aquest primer 

humanisme, Ciceró, és quasi absoluta, tal i com podem comprovar si el comparem amb 

el text original d‟aquest autor: 

 

  “XLII. [150] Iam de artificiis et quaestibus, qui liberales232 habendi, qui sordidi sint, 

haec fere accepimus. primum improbantur ii quaestus, qui in odia hominum incurrunt, ut 

portitorum, ut feneratorum. inliberales autem et sordidi quaestus mercennariorum omnium, 

quorum operae, non quorum artes emuntur; est enim in illis ipsa merces auctoramentum 

servitutis. sordidi etiam putandi, qui mercantur a mercatoribus, quod statim vendant; nihil enim 

proficiant, nisi admodum mentiantur; nec vero est quicquam turpius vanitate. opificesque omnes 

in sordida arte versantur; nec enim quicquam ingenuum habere potest officina. [151] Quibus 

autem artibus aut prudentia maior inest aut non mediocris utilitas quaeritur ut medicina, ut 

architectura, ut doctrina rerum honestarum, eae sunt iis, quorum ordini conveniunt, honestae. 

mercatura autem, si tenuis est, sordida putanda est; sin magna et copiosa, multa undique 

apportans multisque sine vanitate inpertiens, non est admodum uituperanda [...] omnium autem 

rerum, ex quibus aliquid adquiritur, nihil est agri cultura melius, [...] nihil homine, nihil libero 

dignius.” (De oficiis, XLII, 150-151). 

 

 Això ens permet observar fins a quin punt els humanistes arribaren a tenir una 

posició acrítica amb els autors clàssics, i fins a quin nivell, arribaren a seguir els seus 

preceptes, fins al punt de caure en certes contradiccions (o que almenys ens ho semblen, 

contemplades des de la perspectiva actual). Especialment, ens interessa destacar la frase 

de Palmieri: “Servili sono tutte l‟arti mercennarie”, que és pràcticament una traducció a 

l‟italià de la frase de Cicerñ,
233

 però que si la comparem amb les observacions que hem 

vist més amunt sobre la condició dels treballadors antics i moderns, trobem una 

important contradicció. Tal i com hem vist, Palmieri assenyalava que totes aquestes 

activitats eren conduïdes en la seua època per homes lliures, per assalariats, mentre que 

                                                 
232 Ibidem. 
233

 “illiberales autem et sordidi quaestus mercennariorum omnium”, del text citat més amunt. 
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a l‟època romana eren dutes a terme per servi. Aleshores, com podia dir que tots aquests 

oficis eren “servils” (servili), i de “no lliures” (inliberale)? La resposta a aquesta 

qüestió, que ja hem apuntat més amunt, és que Palmieri dirigeix la seua obra a una elit 

de la ciutat de Florència, no una elit d‟origen noble, però sì que disposés de certa 

cultura, i amb recursos suficients per a no trobar-se en la necessitat d‟ocupar-se en cap 

d‟aquestes activitats. No obstant, fins i tot aixì, Palmieri comet una incoherència 

terminològica amb el seu propi text, ja que hagués resultat més lògic parlar d‟activitats 

“honestes”, “virtuoses” o “vils”, però no utilitzar la dialèctica lliure (liberales) – servil 

(servili o illiberale) que Ciceró utilitza, i que el mateix Palmieri considerava més amunt 

pròpia de la Roma antiga, i no de la seua època. Aquesta incoherència només es pot 

explicar pel gran culte que els membres d‟aquest primer humanisme experimenten cap a 

les fonts clàssiques, i especialment a Cicerñ, a més d‟aquesta perspectiva de 

“proximitat”, que confirmant el que ha assenyalat Vlassapoulos (2009b), té un caràcter 

preponderant en les obres d‟aquesta època. Ambdñs elements es deriven del gran nivell 

d‟identificaciñ que sentiren els humanistes amb els autors clàssics, i que en el text de 

Palmieri resulta clarament visible. 

 

 

c) El paper de l’esclavatge en l’economia romana 

 

 L‟aspecte pel qual ens ha interessat més comentar la Vita Civile de Palmieri és 

perquè aquesta ens mostra de forma clara el fet que, a principis del segle XVI, es 

trobava ja operativa la idea de que el treball esclau havia tingut una gran importància a 

l‟antiga Roma, i que això marcava un element de diferenciaciñ important respecte a 

l‟estructura socioeconòmica de l‟Europa moderna, on predominava el treball lliure 

(segons paraules del mateix Palmieri). Això posa de manifest una de les idees que ens 

interessa remarcar més en aquesta recerca, i és que, en contra del que s‟ha considerat 

des d‟una part important de la historiografia recent, la idea de que el treball esclau 

constituí la base econòmica del món antic no fou una creació de Marx i Engels, sinó que 

fou molt anterior. Tal i com demostrem aquì, la idea és tan antiga com l‟estudi del mñn 

antic, que sorgeix durant aquesta època de la mà d‟autors com Palmieri, però per a que 

aquesta fos expressada era necessari que intervingueren tres factors, que hem vingut 

comentant en els capítols anteriors: 
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 1. L‟evoluciñ de l‟estructura socioeconòmica i jurìdica de l‟Europa medieval, 

que conduí a un canvi de significat de la paraula servi, que passà a designar a la major 

part del camperolat europeu, sotmès als senyors feudals, i l‟apariciñ i difusiñ d‟una nova 

paraula, entre els segles XIII i XIV, per a designar la situació de dependència absoluta: 

esclau. A partir d‟aquì, i de la substancial millora de les condicions del camperolat 

europeu entre els segles XIV i XV, es produí un distanciament significatiu respecte als 

postulats romans que provocà que els humanistes començaren a interpretar la servitus 

romana per l‟esclavitud del seu temps, i no pas amb la situaciñ de la major part del 

camperolat europeu (al contrari del que havia succeït al segle XIII, quan diversos 

juristes francesos i anglesos començaren a recuperar i aplicar el dret romà). És possible 

que aquì també influenciés la difusiñ que experimentà el treball esclau a l‟Europa 

tardomedieval, i especialment al Mediterrani, que proporcionà als primers humanistes 

(que eren fonamentalment italians), una realitat per a comparar les cites romanes 

relatives als servi, mancipia i ancilla, que els resultava més semblant que no pas la 

situació del camperolat autòcton, mentre que els juristes del segle XIII no havien pogut 

establir una distinció tan clara. 

 

 2. La influència d‟una sèrie de discursos procedents de l‟època clàssica, i que es 

trobaven presents en els autors que més influència tingueren durant el primer 

humanisme: Aristòtil, Ciceró i Plutarc. Ens referim especialment al discurs del 

“menyspreu del treball”, que té una gran importància en els discursos polítics de la 

Polìtica d‟Aristòtil i el De Oficiis de Cicerñ. En aquest tipus de discurs s‟insistia en la 

figura de l‟home lliure que participava en els assumptes polìtics de la seua ciutat, que es 

diferenciava d‟aquells que realitzaven treballs vils i servils, que devien ser duts a terme 

pels servi, oikétes i doûloi. Per altra banda, Plutarc es convertiria en el primer 

transmissor del discurs estoic (que podem considerar originari de Posidoni), que 

condemnava la utilitzaciñ d‟un gran nombre d‟esclaus, i el tractament inhumà d‟aquests, 

amb finalitats lucratives. Finalment, el Corpus Iuris Civilis, també contribuiria a crear 

aquesta imatge de la importància dels esclaus en el món antic, especialment des del 

moment en què el terme servi començà a ser traduït pel terme “esclaus”, i no “serfs”, 

que va ser el primer tipus de traducciñ que se‟n va fer.  

 

 3. L‟aparició de la concepció historiogràfica del “distanciament”, que és l‟origen 

de l‟interès per remarcar les diferències entre el mñn antic i el modern. Si no es 
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compleix aquesta última condiciñ no trobarem a les obres d‟aquesta època cap 

comentari sobre les “diferències” entre el món antic i el modern pel que fa a la condició 

jurídica dels treballadors. En aquest sentit, Palmieri constitueix una excepció remarcable 

en una època en què mostrà un gran predomini la concepció de “proximitat”, tal i com 

ha posat de manifest Vlassapoulos (2009b). Per aquest motiu, no trobem cap altre autor 

en el segle XV que expresse d‟una forma tan clara com Palmieri la importància del 

treball esclau a l‟economia de l‟antiga Roma, i caldrà esperar a que comence a 

difondre‟s la concepció de “distanciament” per a tornar a trobar plantejaments d‟aquest 

tipus a la historiografia europea, com tindrem oportunitat de comprovar.   

 

 

3. 3. 4. LA CONCEPCIÓ MORAL DE L’ESCLAVATGE I “L’HUMANISME 

JURÍDIC”. ELS PRIMERS ESTUDIS MODERNS SOBRE LA SERVITUS  

 

 

a) La concepció moral de l’esclavatge i “l’humanisme jurídic” 

 

 La concepciñ moral de l‟esclavatge que predominà entre els humanistes dels 

segles XV i XVI fou fonamentalment la mateixa que havia fixat la doctrina cristiana, 

especialment a partir de l‟obra patrística de Sant Agustí, i que era la que havia 

predominat durant l‟edat mitjana.
234

 A favor d‟aquesta permanència de la concepciñ 

medieval de l‟esclavatge influïa el fet que la instituciñ s‟hagués mantingut vigent durant 

tot el període medieval (especialment a territoris mediterranis, com la Península Ibèrica 

i Itàlia), i que fins i tot experimentés un creixement durant l‟etapa tardomedieval, fins a 

arribar a convertir-se en un element “quotidià”, com ja hem comentat més amunt. Però 

al mateix temps, també cal recordar que l‟humanisme trastocà molts dels valors que 

s‟havien mantingut immutables durant tota l‟edat mitjana, com el monopoli del 

coneixement per part de l‟església, la crìtica a la jerarquia feudal (sancionada per l‟obra 

de Sant Agustí), i fins i tot la mateixa concepciñ del mñn, que a partir d‟ara començava 

a observar-se per criteris humans, i no només divins. Però sobre tot, cal destacar 

l‟apariciñ d‟un nou ideal humà, basat en la idea de la virtus de Ciceró, segons el qual 

adquirien una gran importància elements com la llibertat i la capacitat d‟autorealitzaciñ 
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 Veure capítols 2. 2. 4. i 3. 2. 5. 
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personal, i que en el context en què sorgì l‟humanisme agafà una important rellevància 

política a través de la defensa de la constitució republicana i la idea del ciutadà, basada 

en les obres de Ciceró i Aristòtil, i que donaria lloc a “l‟humanisme cìvic”.  Resulta 

lògic, per tant, plantejar-se la qüestiñ de si tots aquests canvis alteraren d‟alguna forma 

la concepciñ de l‟esclavatge que havia predominat fins aquell moment, com han fet 

David B. Davis (1968) i Joseph Vogt (1975c). Especialment, ens sembla interessant la 

perspectiva que pren el segon d‟aquests autors, que es planteja la qüestiñ de si:  

 

  “that culture of the individual, which, following Cicero‟s example, they called 

humanitas, can be attained by everyone, wheter anyone with the physical characteristics of a 

human being can reach that goal which in their educational doctrine they honour with the terms 

dignitas and excellentia hominis, or whether, like the ancients, their concepts of man and of 

humanity do not apply to slaves.” (1975c: 188). 

 

 La resposta general a la qual arriba Vogt després d‟analitzar el pensament de 

diversos humanistes sobre l‟esclavatge, és que aquests, com els antics, no consideraren 

als esclaus dins la seua concepciñ de l‟ideal de perfeccionament individual que calia 

assolir. Un fet que excloïa als esclaus de la condició de “humans”. No obstant, aquí cal 

fer una puntualització, i és que els humanistes, com els autors clàssics, no només 

exclogueren de la seua concepció de humanitas als esclaus, sinó que sovint, també 

deixaren fora a aquells membres de la societat més humils. Tal i com hem vist més 

amunt per al cas de Ciceró (capítol 3. 2. 2.), entre les ocupacions que ell considerava 

“servils”, i per tant, impròpies de que foren realitzades per l‟home virtuñs, es trobaven 

diversos treballs que sabem amb seguretat que no només eren realitzades per esclaus a 

l‟antiga Roma. Això se‟ns ha posat també de manifest en el cas de Palmieri, que dirigia 

la seua obra a un públic específic, no únicament aristocràtic, però sí en disposició de 

certs recursos, mentre que la massa de la població treballadora queda també exclosa 

d‟aquest ideal humà. 

 

 No obstant, la cultura humanista sí suposà un canvi important respecte a l‟època 

anterior, ja que provocà el sorgiment d‟un interès per la instituciñ de l‟esclavitud com a 

objecte de reflexió teòrica. En aquest sentit tingué una gran importància el 

desenvolupament de l‟humanisme jurídic. Tal i com ja hem vist més amunt (cap. 2. 2. 

1.), en el segle XIII es produí una recuperació del Corpus Iuris Civilis o còdex de 
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Justinià, a diversos indrets d‟Europa, on començà a ser estudiat a les universitats i 

aplicat a la legislació vigent. Un dels països on es coneix millor aquest procés és a 

França, on l‟estudi del dret romà fou vigorosament impulsat per la monarquia per a 

posar per escrit el que fins aleshores havia sigut el dret consuetudinari (la qual cosa es 

va fer sobre el model romà), i aixì reforçar el seu poder a l‟interior del regne. Entre els 

segles XIII i XVIII l‟estudi i aplicaciñ del dret romà es trobarà ìntimament lligat a 

l‟augment del poder dels estats-nació en detriment del poder dels senyorius feudals, que 

no deixaran de recular durant tot aquest període. A partir del segle XV entrà en acció 

l‟humanisme, que s‟interessà pel dret romà com una forma de conèixer millor el mñn 

antic, però també per a atacar a l‟escolàstica medieval. Els humanistes reivindicaren, 

sobre tot, un estudi crític del dret romà, a partir de tècniques històriques i filològiques, 

per tal d‟aproximar-se el més possible a la puresa dels textos originals. A partir d‟aquest 

interès es produeix una difusió del coneixement bàsic del dret romà per part de molts 

humanistes, al mateix temps que els estudis jurídics es trobaran cada cop més 

influenciats per la perspectiva humanista. Ambdós factors jugarien un paper important 

en la difusió del que fou la servitus en l‟antiga Roma, que seria traduïda de forma quasi 

unànime per l‟esclavitud moderna, aixì com les idees que apareixen al codi justinià 

sobre l‟origen i la naturalesa d‟aquesta instituciñ.  

 

 

b) G. Pontano (1472): De obedientia 

 

  Una de les primeres obres on podem observar més clarament tots aquests factors 

és al tractat moral, De obedientia (1472).
235

 L‟autor d‟aquesta obra, Giovanni Pontano 

(1426-1506), estigué al servei del rei de la Corona d‟Aragñ i Nàpols, Alfons IV “el 

Magnànim”, a la mort del qual es convertì en president de l‟Acadèmia Napolitana (o 

Pontaniana), una institució fundada cap al 1440 per Alfons V amb l‟objectiu de 

promoure els estudis filològics, especialment dels clàssics. Posteriorment, Pontano es 

convertí en secretari personal dels reis Ferran I, “el catòlic”, i d‟Alfons II (1494), i es 

convertí en un dels humanistes més importants de la seua època.  Ens trobem, per tant, 

en un context diferent del de Palmieri. La cultura humanista ja havia experimentat una 
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 Segons Joseph Vog (1975c) i la Bibliographie zur Antiken Sklaverei (des de l‟ediciñ de 1971, fins a la 

última, de 2003), constitueix la primera reflexiñ moderna sobre l‟esclavitud antiga. Consideraciñ de la 

qual discrepem perquè no té en compte la reflexió de Palmieri (descoberta per Cambiano, 2007), i la que 

publicà en 1473 Cipolla, que no citen, i sí que és la primera del seu tipus. 
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difusió per tota la península itàlica, i aquesta ja no estava només lligada a la defensa de 

les llibertats ciutadanes que havia caracteritzat “l‟humanisme cìvic” de la Florència de 

Bruni i Palmieri. Per altra banda, la recuperació de les fonts clàssiques havia 

experimentat un desenvolupament espectacular durant els cinquanta anys que separen 

als dos autors, com a conseqüència de la labor de recuperació i còpia de manuscrits que 

desenvoluparen nombrosos humanistes. Però a més a més, a partir de la dècada de 1460 

es comença a difondre l‟ús de la impremta, i amb ella, l‟ediciñ i publicaciñ dels clàssics, 

de manera que cap a 1475, ja s‟havia produït la publicació, en terres italianes, de la 

major part dels clàssics llatins (García Armendáriz, 1995: 72).  

 

 De obedientia fou el primer d‟una sèrie de tractats que dedicà Pontano a les 

virtuts individuals, com De fortitudine (1481), De liberalitate (1493), De beneficentia 

(1493), De magnificentia (1494), De magnanimitate (1499), De prudentia, (1496-1499), 

i De fortuna (1500-1501). Al capítol de De obedientia anomenat De servitute, Pontano 

començava amb la frase següent: “Quamquam autem servitus naturali repugnat 

libertati, initium tamen eius anqituissimum esse constat.”
 236

 Així Pontano partia de la 

idea de base estoica establerta pels juristes del Corpus Iuris Civilis segons la qual la 

servitus era una institució que anava contra la llibertat natural de l‟home. Es tracta d‟un 

principi que ens trobarem reproduït, d‟ara endavant, en quasi tots els comentaris i 

reflexions sobre l‟esclavatge, tant de tipus jurìdic, com moral, filosòfic i polìtic, la qual 

cosa ens mostra la gran influència que aquí jugaren els juristes romans. Però també 

constitueix una de les primeres utilitzacions modernes del concepte estoic de la 

“llibertat natural”, que a partir del segle XVI seria lligat amb la doctrina cristiana per 

part de reformistes i jesuïtes, i es convertiria en un dels temes més importants, i alhora 

perillosos, de la teoria polìtica de l‟època (Skinner, 1986). Aquest seria un dels motius 

que faria que l‟esclavatge, que al segle XVI era un motiu de preocupaciñ menor en la 

teoria política, quedés, no obstant, lligat a un dels temes fonamentals de la teoria 

política. 

 

 La influència dels juristes romans també es fa sentir en l‟explicaciñ de l‟origen 

de la paraula servi que fa Pontano, en referència a aquells que havien sigut “conservats” 
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 Ioannis I. Pontani opera omnia soluta oratione composita, Venècia, 1518, p. 23, apud. Vogt (1974c: 

193). 
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(servati) com a botí de guerra, en compte de ser assassinats.
237

 Un principi que ja 

recollia el jurista Bartolo en la primera meitat del segle XIV com ja hem pogut 

comprovar (capítol 2. 2.), i que probablement constituí un dels motius principals pels 

quals els autors d‟aquesta època començaren a traduir la servitus romana per 

“l‟esclavitud” del seu temps, i no pas per la servitud de la gleva. A favor d‟aquesta 

hipòtesi juga el fet que Pontano, de la mateixa manera que Bartolo, i també Palmieri, fa 

l‟observaciñ de que en el seu temps, a diferència de l‟època romana, els cristians havien 

perdut la costum de fer esclaus als presoners de guerra que també eren cristians. 

L‟observaciñ ens mostra un element important de consciència d‟alteritat o 

“distanciament” entre el mñn modern i l‟antic, i es troba en la base de l‟origen de 

l‟estudi de l‟esclavitud antiga com a problema historiogràfic (ja que sense la consciència 

de “distanciament”, resulta difìcil que es plantege l‟estudi historiogràfic d‟aquest tipus 

de qüestions).  

 

 Un altre element a destacar és que Pontano mostra una posició moral diferent a 

la de Palmieri, la qual cosa ens demostra que no existia una unanimitat absoluta respecte 

a l‟esclavatge durant el Renaixement. Aixì, Pontano es queixa de que els cristians sì 

admeten a altres cristians (els no catòlics), com a esclaus, en referència expressa als 

grecs i als tracis (la qual cosa ens mostra també una presència d‟aquest intens tràfic 

esclau mediterrani al qual hem fet referència més amunt). Per altra banda, Pontano 

arriba a descriure l‟esclavatge com a humani generis iniuria (Vogt, 1975; 194), tot i que 

no arriba a l‟extrem de condemnar la instituciñ, i es limita a recollir el principi estoic de 

Plini el Jove i Sèneca (als quals felicita), de que calia tractar als esclaus amb humanitat. 

En última instància, Pontano fa referència al principi cristià segons el qual els amos 

havien de mostrar clemència cap als seus esclaus, i aquests últims lleialtat cap als seus 

amos.
238

 Finalment, el nostre autor fa referència al fet que els “etiopians de pell negra” 

es podien trobar com a esclaus, tant entre els musulmans com entre els cristians, com a 

conseqüència de la seua “natura bàrbara”, i per tant, no troba necessari fer cap crítica 

moral. La referència també és interessant perquè encaixa amb l‟augment de l‟esclavitud 

negra al Mediterrani durant el segle XV, a la qual fa referència Verlinden (1977). De 

fet, la distància cronològica que separa a Palmieri de Pontano (uns escassos cinquanta 
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 Servi ex eo appellati sunt, quod imperatores captivos vendere ac per hoc servare nec occidere solent. 

(Digesta, 1. 5. 4. 2). 
238

 L‟origen d‟aquesta doctrina la trobem en Sant Pau (Ef. 6, 1-9), tal i com hem comentat al cap. 3. 2. 5., 

apartat b. 
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anys), ens permet comprovar ja els canvis en el tràfic esclavista, ja que el primer feia 

referència als sarraïns i els tàrtars, mentre que el segon també anomena als tàrtars, i 

afegeix als d‟origen subsaharià. 

 

 

c) B. Cipolla (1473): De servitutibus  

 

 Un any més tard apareixia publicada a Roma una altre tractat que li dedicava una 

especial atenciñ a l‟esclavatge, i que constitueix la primera obra dedicada de forma 

monogràfica a tractar el tema de la servitus, tant a l‟època antiga com la moderna, de 

forma monogràfica.  Es tracta de l‟obra de B. Cipolla: Tractatus de Servitutibus, tam 

Urbanorum, quam Rusticorum Praediorum (1473).
239

 Bartolomeo Cipolla (1420-1475) 

fou un jurista de Verona es convertí en titular de la càtedra de dret civil a la Universitat 

de Pàdua, i exercí com a ambaixador de la república de Venècia en diverses ocasions. 

És un dels primers representants de l‟humanisme jurìdic, la qual cosa ens posa de 

manifest fins a quin punt aquest es troba lligat als inicis de l‟estudi de l‟esclavitud 

antiga. Però al mateix temps, també cal aclarir que la pretensió principal d‟aquest tipus 

d‟estudis jurìdics no fou la d‟estudiar la situaciñ de la instituciñ en l‟antiguitat, sinñ 

tractar-la com a problema universal, i amb l‟objectiu principal de que resultés un 

coneixement útil per a la seua època. En el cas de Cipolla, a més a més, l‟assumpte no 

es limitava només cap al tractament de l‟esclavitud-mercaderia, sinó a la institució de la 

servitus en general, és a dir, tant les formes de dependència més extremes que queden 

registrades al Corpus Iuris Civilis¸ com aquelles menys extremes en què es trobaven 

molts camperols de la seua època. Per això Cipolla estableix tres tipus de servitus, la 

personal, la real, i la mixta (Jameson, 1911: 85). El primer capìtol de l‟obra està dedicat 

a la “personal”, que és la que fa referència a l‟esclavitud-mercaderia. Un cop arribats 

aquí, Cipolla inicia una anàlisi sobre els orígens de la institució, i a diferència de 

Pontano, no es limita únicament a l‟establert pel dret romà, i consulta altres fonts, com 

Aristòtil i els textos bíblics. A partir de l‟estudi d‟aquests Cipolla arriba a la conclusiñ 

que si per un costat era cert que l‟esclavatge trobava un origen en el dret de gents, a 

                                                 
239

 La Bibliographie zur Antiken Sklaverei (2003) no la recull, a pesar de la seua importància com a 

primera obra dedicada de forma monogràfica al tema. Nosaltres la vam descobrir gràcies al repàs 

d‟estudis jurìdics sobre l‟esclavatge que fa Jameson (1911: 82-103). 
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partir del dret de “conservar” als presoners de guerra,
240

 no ho era menys que tenia un 

origen “natural”, que procedia del pecat original, i que més tard s‟havia vist confirmat 

per la condemna de Noè, i posteriorment, pel dret canònic cristià (Jameson, 1911: 86). 

Així Cipolla arribava a la conclusió que la “servitud personal” (o esclavitud) es trobava 

sancionada pel dret natural, pel dret de gents, el dret civil, i pel dret canònic (Jameson, 

1911: 86). Una quàdruple confirmació que inhabilitava qualsevol tipus de condemna o 

crítica a la institució. Cipolla ens mostra, per tant, com tampoc existia una opinió comú 

entre els humanistes sobre la qüestiñ de l‟esclavatge, i de fet, aquests es trobaren 

majoritàriament dividits entre aquells que acceptaven la teoria estoica de la llibertat i 

igualtat naturals, recollida pel Nou Testament i pel Corpus Iuris Civilis, i aquells altres 

que s‟inclinaven per l‟acceptaciñ d‟un origen natural, que trobaven confirmat per 

l‟autoritat d‟Aristòtil (que gaudì de gran prestigi durant tot aquest perìode), i de l‟Antic 

Testament.
241

 

 

 

3. 3. 5.  LA RECEPCIÓ DELS AGRÒNOMS LLATINS ENTRE ELS SEGLES 

XV I XVI: HERRERA (1513) 

 

 

 Els tractats escrits dels agrònoms llatins Cató, Varró i Columel·la constitueixen 

una de les fonts principals de què disposa la historiografia actual per a estudiar quin fou 

el paper que tingué el treball esclau en el conjunt de l‟economia romana. Ocorregué el 

mateix durant el primer humanisme? A favor d‟aquesta hipòtesi apunta la pionera 

comparació que establí Palmieri entre els treballadors de la seua època i la romana, i el 

fet que en el sorgiment d‟aquesta observaciñ hagués tingut una gran influència 

l‟agrònom Varrñ. Però tal i com hem comentat també, la difusiñ del text varronià i el 

dels altres agrònoms disposava d‟una reduïda circulaciñ a principis del segle XV, ja que 

els humanistes només disposaven d‟alguns manuscrits, i tampoc eren coneguts tots en la 

mateixa mesura. Però quina era la situaciñ prèvia a l‟inici del moviment humanista?  
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 Cipolla també fixa la seua atenciñ en el fet que aquesta costum s‟havia perdut en les guerres entre 

pobles cristians. 
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 Els partidaris de la llibertat natural interpretaven el passatge de Noè com l‟explicaciñ de la introducciñ 

de les distincions en la jerarquia social (Jameson, 1911: 84-85). 
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 En primer lloc, cal destacar el nom de Pal·ladi, el qual havia redactat una obra 

d‟agronomia en el segle V d. C. a partir de la tradiciñ establerta pels seus predecessors. 

Es tracta d‟una obra que presenta un caràcter molt més senzill que l‟obra precedent 

conservada, la de Columel·la (la qual constituïa la seua font principal), i en ella 

pràcticament no es fa cap menció als esclaus,
242

 mentre que si es fa menció a persones 

sotmeses a una situaciñ que coincideix amb la del colonat d‟època tardoimperial (I, 6. 6-

8). El de Pal·ladi fou l‟únic tractat d‟agronomia conegut i utilitzat durant tota l‟edat 

mitjana, fins al punt de constituir una de les poques fonts clàssiques (al costat de Ciceró, 

Suetoni i Tàcit), de les quals es mantingué el seu coneixement durant tota l‟etapa 

medieval (Moure Casas, 1990), especialment entre els segles XII i XV, quan l‟ obra que 

conegué una extraordinària difusió a partir de la multiplicació de còpies, i fins i tot, 

l‟apariciñ de traduccions a llengua vulgar (com la realitzada el 1385 al castellà i el 

català per l‟aragonès Ferrer Sayol).
243

  

 

La situació començà a canviar a en el segle XIV. Tenim notícies, per exemple, 

de que l‟obra de Columel·la era ja coneguda per Bocaccio a mitjan segle XIV, i 

Coluccio Salutati a finals del mateix segle (García Armendáriz, 1995: 69-76). A partir 

del segle XV es començaren a recuperar la resta d‟agrònoms llatins, que entraren 

ràpidament en competició amb el text de Pal·ladi i acabaren superant-lo en difusió a 

partir del segle XVI. És important destacar aquest aspecte, perquè mentre que a l‟obra 

de Pal·ladi no apareix cap referència al treball dels eslcaus (tret d‟una recomanaciñ 

sobre l‟origen del villicus), als altres agrònoms, que podríem anomenar “clàssics” (Cató, 

Varró i Columel·la), les referències las esclaus són majors, i absolutament clares sobre 

el caràcter no lliure d‟aquests treballadors, a través de mencions sobre la seua condició 

jurìdica (Var., 1. 17. 2., Col., 1. 6. 1.), o bé a l‟ús de cadenes (Col., 1. 8. 17; 1. 9. 4-5), el 

seu tancament als ergastula (Col., 1. 8. 16), o la seua venta (Cat., 2. 7). L‟autor que 

primer començà a difondre‟s pareix que fou Columel·la, seguit de Varró i Cató. En 

1470 aparegué publicada  a Venècia la editio princeps de tots tres tractats 

agronòmics,
244

 i a partir d‟aleshores foren reeditats en diverses ocasions, tant a Itàlia, 
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 Només hem trobat una referència clara en una recomanaciñ sobre l‟elecciñ del villicus (Opus 

agriculturae, I, 6. 18). 
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 Palladius Rutilius Taurus Aemilianus, 1990: Obra de agricultura, traducita y comentada en 1385 por 

Ferrer Sayol (edición de M. Capuano), Madison. 
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 Scriptores rei rusticae veteres Latini, Venetia, 1470. (García Armendáriz, 1995: 72). 
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com a la resta d‟Europa, fins a mitjan segle XVI,
245

 la qual cosa indica que despertaren 

un notable interès entre les classes cultes europees (García Armendáriz, 1995: 72-73). 

Per altra banda, cal destacar també l‟obra de Plini “el vell” Historia Naturalis, i 

concretament ela llibres XVII i XVIII, que estan dedicat a l‟agricultura i fou inclòs pels 

autors renaixentistes dins del conjunt de coneixements agronòmics llegats pel món 

antic. La seua obra obtindria una gran difusió des del segle XV, i especialment des de 

principis del segle XVI, quan seria agrupada amb la resta d‟agrònoms en l‟ediciñ crìtica 

de 1514,
246

 que a més dels quatre tractats agronòmics, inclogué l‟Economia de 

Xenofont, i el llibre XVIII de la Historia Naturalis de Plini. 

 

 En aquest context aparegué publicada a la Península Ibèrica la Obra de 

agricultura de Gabriel Alonso de Herrera (1480-1539). Aquesta aparegué publicada 

el 1513 per encàrrec del Cardenal Cisneros amb l‟objectiu de realitzar una obra en 

llengua vulgar que contribuís a difondre el coneixement dels agrònoms, i que al mateix 

temps pogués ser aprofitada per a millorar la situació del camp espanyol (que era 

observat amb una certa preocupació des de la Cort). Aquestes són les pretensions que 

recolleix Herrera quan es justifica sobre perquè ha escrit l‟obra en “llengua castellana”: 

 

  “Quiso vuestra muy illustre señoría, desseando siempre el pro común, que la lengua 

castellana no careciesse de algo desto [...] porque mal se podían aprovechar dello las gentes 

labradoras, que [...] apenas saben qué cosa sean letras, estando en otro lenguaje que a ellos es del 

todo ageno, siendo para ellos más necessario que para otra manera de gente, porque ellos son los 

que estos preceptos han de traer al exercicio” (1970: 7). 

 

 A partir d‟aquesta presentaciñ es dedueix que l‟obra està destinada a un públic 

ampli, i no només el d‟una estreta elit aristocràtica o cultural (que tant en un cas com en 

altre sembla que prestaven escassa atenció al treball agrícola). És interessant destacar 

aquest aspecte perquè és ja una primera mostra de la perspectiva que predomina al llarg 

del text respecte a les obres agronòmiques llatines, que no és altra que la de 

“proximitat”. I és important destacar aquest aspecte perquè en l‟elaboraciñ de la Obra 

de agricultura Herrera va fer servir l‟obra dels quatre agrònoms llatins i la de Plini, i no 

només la de Pal·ladi (com s‟havia fet a la Penìnsula Ibèrica fins al segle XV), la qual 
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 Entre mitjan segle XVI i principis del XVIII les edicions dels agrònoms caigueren en picat, la qual 

cosa mostra un desinterés durant aquest període. Al segle XVIII, en canvi, es torna a iniciar una fase 

d‟interès per aquests (García Armendáriz, 1995: 73). 
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 Scriptores rei rusticae veteres, Venetia, 1514. (García Armendáriz, 1995: 73). 
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cosa significa que ja disposava d‟una abundant documentaciñ sobre el treball dels 

esclaus a les vil·les romanes. A partir d‟això caldria pensar que a l‟obra d‟Herrera la 

qüestió dels esclaus ocuparia una reflexió major que la que trobàvem a la de Palmieri 

(que no estava dedicada de manera monogràfica a la qüestió agrícola, i que només 

coneixia l‟obra de Varrñ). Però el que ens trobem quan examinem l‟obra d‟Herrera és 

tot el contrari. Les úniques mencions que fa Herrera al treball són fortuïtes, 

pràcticament cites dels textos clàssics, i com si no s‟hagués produït cap canvi entre 

ambdós èpoques històriques. Això ho podem observar en fragments com els següents:  

 

  “debe imprimir el labrador cuanto pudiere la reja, y a esta causea Columella, onde 

aplica las disposiciones de los cuerpos a los exercicios del campo, dice que para arar han de ser 

los hombres altos de cuerpo, porque puedan enseñorear y estribar en el esteva” (1970: 17). 

 

  “Toda persona que tiene alguna buena viña de buena grandeza, procure tener en su casa 

un hombre que sea [...] antiguo criado de casa, porque este tal con mayor diligencia y fidelidad 

mirarà por la hacienda de su señor, o algún buen esclavo, o mozo fiel” (1970: 80). 

 

 El primer fragment és interessant perquè ens demostra que Herrera havia llegit el 

text de Columel·la, allà on “aplica las disposiciones de los cuerpos a los exercicios del 

campo”, i a pesar d‟això, no fa cap referència a les consideracions de l‟autor gadità 

sobre la condiciñ lliure o servil dels treballadors en la mateixa secciñ de l‟obra (Rei  

rust., I. 7-9).
247

 A diferència del que succeeix en el cas de Palmieri, la indicació de 

Varró sobre els diferents tipus de treballadors del camp (“Omnes agri coluntur 

hominibus servis aut liberis utrisque”, que tornem en termes molts semblants en 

Columel·la [I. 7. 1.]), no despertà en Herrera cap reflexió sobre la condició jurídica dels 

treballadors del camp, i molt menys, sobre les possibles diferències entre el món antic i 

el modern en aquest aspecte. Això es posa de manifest, no només en el primer fragment 

citat (Herrera, 1970: 17), sinñ en totes les parts de l‟obra dedicades al treball (Llibre I, 

capítols V i X, Llibre II, capítols VI i XIIIb, etc.). En tots aquests capítols Herrera 

recolleix diferents informacions dels agrònoms llatins sobre les formes més adequades 

de treballar la terra, i fins i tot, de la complexió més adequada dels treballadors, però en 
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 Concretament a l‟inici d‟aquest apartat Columel·la indica: “...praecipua cura domini requiritur cum in 

ceteris rebus tum maxime in hominibus. Atque hi vel coloni vel servi sut soluti aut vincti.” (Rei rust., I. 7. 

1). A continuació, Columel·la fa una sèrie de recomanacions sobre quin tipus de treballadors resultaven 

més adquats en funció dels terrenys, de quina era la millor forma de tractar als esclaus (servi), i sobre 

quina era la complexió més adequada dels treballadors esclaus (Rei rust., I. 9), que és d‟on extreu la 

informació Herrera. 
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cap cas fa cap menció a la situació jurídica dels mateixos. Això es fa especialment 

evident al capítol XI del llibre V, on Herrera parla dels pastors des de la perspectiva del 

qui n‟havia de contractar per a que pasturaren els seus ramats (és a dir, dels propietaris 

amb certs recursos), i no pas dels mateixos pastors, però no fa cap referència a la seua 

condició jurídica (que deduïm que seria lliure o semilliure). Tampoc hem trobat cap 

referència a l‟esclavatge en els capìtols dedicats al tipus de terres més adequats per al 

cultiu (llibre I, caps. I-IV), a pesar de que la seua referència als autors clàssics el 

conduïa directament a les recomanacions de Varró (17. 2) i Columel·la (1. 7) a emprar 

jornalers (mercenarii), o colons lliures (coloni), a les terres pitjors, i esclaus (servi, 

familia), a les terres més productives i millor situades. 

 

  La única menciñ que hem trobat a l‟obra d‟Herrera referent a l‟esclavitud és la 

de la que hi ha al segon dels fragments citats més amunt, en el qual fa la recomanació 

d‟utilitzar un “antiguo criado de la casa [...] o algún buen esclavo, o mozo fiel...”. La 

conclusiñ a la que arribem és que Herrera fa en tot moment ús dels tractats d‟agronomia 

antics com a manuals per a l‟agricultura del seu temps, i ho fa des de la perspectiva de 

“proximitat”, de manera que pren de les fonts clàssiques tot allò que resulta útil per al 

seu propòsit, que era crear un tractat d‟agronomia profitñs per a las gentes labradoras 

de l‟Espanya del seu temps. Per aquest motiu, Herrera ignora aquelles parts dels tractats 

antics que no considerava d‟utilitat de la seua època, com sñn les diverses referències al 

treball esclau, tot i que sí que fa referència a aquest quan es fa present, com és en el cas 

dels criats domèstics d‟algunes cases, i d‟aquì la seua cita en la última frase. A pesar 

d‟això, també podem notar que aquests criats no tenien perquè ser necessàriament de 

naturalesa servil, sinó que podien ser també de naturalesa lliure, tal i com podem 

comprovar en la relació que fa: antiguo criado de casa (lliure), o algún buen esclavo 

(no-lliure), o mozo fiel (lliure). 

 

 A partir d‟aquesta mateixa perspectiva de “proximitat”, Herrera fa una altra 

menció al treball esclau que cal destacar. Aquesta la trobem en una ampliació del pròleg 

que apareix a la reediciñ de l‟obra de 1539, i que s‟expressa així: 

 

  “Pues los victoriosos reyes y capitanes triunfadores por sus mismas manos labraban la 

tierra [...] Y así parescía que la tierra se holgaba con triunfante labrador, y reía digna de laurel, y 

así daba mucho más fructo. [...] Mas como agora ande tratada por obreros alquiladizos que no 



227 

 

curan de mas de su jornal, o de criados sin cuidado, o de viles esclavos enemigos de su señor, lo 

uno en ser la tierra no bien obrada, y lo otro paresce que en vez que siendo nuestra madre es 

tenida en tan poco, que de corrida nos niega la mayor parte de nuestro mantenimiento, no lo 

hacían los antiguos romanos y escelentísimos labradores” (1970: 372). 

 

 El fragment és molt interessant perquè no només recupera una vella idea retòrica 

romana (la de les virtuts dels primers temps de la Repúbica que es perden en època 

tardorepublicana i imperial), sinñ que a més a més, és una còpia quasi exacta d‟un 

conegut fragment de la Historia Naturalis de Plini “el vell”, tal i com podem comprovar 

a continuació: 

 

  “Quaenam ergo tantae ubertatis causa erat? Ipsorum tunc manibus imperatorum 

colebantur agri, ut fas est credere, gaudete terra uomere laureato et triumphali aratore [...] At 

nunc eadem illa vincti pedes, manatae manus inscriptique vultus exercent, non tam surda tellure, 

quae parens appellatur colique dicitur, ipso honore his absumpto, ut non invita ea et indignata 

credatur id fieri. Sed nos miramur ergastulorum non eadem emolumenta esse quae fuerint 

imperatorim!” (Plini, Hist. Nat., XVIII. 4. 19-21, 7. 35).
248

 

 

 El més interessant és que Herrera realitza una cita quasi exacta del text de Plini, 

però amb una diferència significativa, que és la que trobem a la frase: “Mas como agora 

ande tratada por obreros alquiladizos que no curan de mas de su jornal, o de criados 

sin cuidado, o de viles esclavos enemigos de su señor”. És a dir, la única modificació 

significativa que fa Herrera del text de Plini és per ampliar els grups de treballadors 

miserables que treballen el camp a tres grups diferents, mentre que Plini només feia 

referència als esclaus.
249

 L‟adaptaciñ que fa Herrera és molt interessant, ja que, per un 

costat ens mostra el predomini de la concepció de “proximitat”, fins i tot en un grau 

major que Palmieri, ja que no fa notar en cap moment la diferència entre el món antic i 

el modern pel que fa a l‟ús dels esclaus en l‟agricultura. Però al mateix temps, Herrera 

és també conscient d‟aquesta diferència, perquè adapta el text de Plini a la seua època 

afegint els dos grups de persones que treballaven per a altres més comuns en el camp, 

obreros alquiladizos, i criados. 
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 Cfr. capítol 3. 2. 5. 
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 “vincti pedes, manatae manus inscriptique vultus” i ergastula, són signes inequívocs de que ens 

trobem davant d‟esclaus. 
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 El text també ens permet observar una altra qüestió, que és la que de fet ens 

interessa destacar més aquí. Contràriament al que podríem pensar des de la perspectiva 

de la recerca actual, els agrònoms llatins no suscitaren cap reflexió important pel que fa 

a l‟esclavatge en l‟antiguitat durant els segles XV i XVI, i per tant, no figuren entre les 

fonts més importants d‟aquesta època sobre l‟esclavatge. Per contra, el petit fragment de 

la Historia Naturalis de Plini que acabem de citar, i que actualment no juga un paper 

molt important en la reflexiñ sobre l‟esclavitud antiga (sobre tot, en comparaciñ amb 

fonts molt més extenses, com la dels agrònoms), durant aquesta primera època de 

recepció moderna del món antic sí que tingué un paper molt important en el sorgiment 

d‟una reflexiñ sobre l‟esclavatge (les conseqüències de la qual tindrem oportunitat de 

comprovar més endavant). No obstant, en un sentit sí que foren importants els agrònoms 

llatins, i és que, tal i com hem pogut comprovar, aquests posaven de manifest una 

alteritat important entre l‟antiga Roma i l‟Europa moderna: mentre que en la primera, 

els esclaus constituïen una mà d‟obra ben coneguda pels propietaris, i utilitzada de 

forma freqüent en el camp, a l‟Europa moderna aquests serien utilitzats d‟una forma 

molt menor en aquestes circumstàncies. Aixì, aquì se‟ns posa de manifest la paradoxa 

de Levine segons la qual els humanistes, provant de recuperar el món en què visqueren 

els antics a partir de la seua idealització, començaren a trobar-se un nombre creixent de 

d‟elements que els diferenciaven dels antics grecs i cristians, la qual cosa provocaria, en 

última instància, el sorgiment del “sentit modernista de la història” (Levine, 1991: 2).
250
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 Citat al capítol 3. 1. 1., apartat b. 
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3. 3. 6. ECONOMIA I MORAL ANTIGUES A L’ILLA D’UTOPIA: T. MORO (1516) 

 

 

 La següent obra humanista que ens interessa destacar per ordre cronològic és la 

Utopia (1516) de Thomas More (1478-1535).
251

 L‟interès d‟aquesta obra no radica pel 

seu valor analític del món antic, ja que no té cap pretensió en aquest sentit, sinó perquè 

ens aporta una valuosa informaciñ sobre la concepciñ moral de l‟esclavatge que 

predominà entre els humanistes i sobre la concepciñ que aquests tenien de l‟estructura 

socioeconòmica de l‟antiguitat. Tomàs Moro pertany a la primera generació de 

l‟humanisme anglès i fou un dels humanistes més destacats del seu temps, a més d‟un 

personatge influent en la política anglesa. Inicià la seua formació a la Universitat 

d‟Oxford, on estudià escolàstica i retòrica, i entrà en contacte amb el moviment 

humanista, que aleshores es trobava en plena efervescència. Al cap de dos anys es 

traslladà a Londres, on es formà com a jurista i perfeccionà els seus coneixements de 

grec i llatí. En 1503 inicia la seua carrera professional com a jurista, que combinarà 

durant la resta de la seua vida amb la de polític. En 1510 es convertirà en sheriff de 

Londres, i a partir de 1515 comença a entrar en el cercle de la Cort reial. La seua vida 

presenta, per tant, una sèrie de coincidències importants amb els humanistes que ja hem 

vist més amunt, com és la formació de jurista (que li aporta un bon coneixement de la 

legislació romana sobre la servitus), i una posició política important (que li aporta un 

coneixement ampli dels problemes socials  i polítics del seu temps, i una preocupació 

per aquests). 

 

 El tìtol original de l‟obra de Moro fou: De optimo reipublicae statu, deque noua 

Insula Utopia, libellus uere aureus, nec minus salutaris quàm festiuus...
252

 Així, Moro 

presentava el seu tractat com un libellus [...] nec minus salutaris quam festivus, és a dir, 

com una espècie de divertimento erudit, sense la pretensió, per tant, de realitzar una 
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 Conegut generalment en la nostra llengua com Tomàs Moro. 
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 El títol complet és De optimo reipublicae statu, deque noua Insula Utopia, libellus uere aureus, nec 

minus salutaris quàm festiuus, charissimi disertissimiq uiri Thomae Mori in clytae ciuitatis Londinensis 

ciuis et Vicecomitis (Moro, 1984: 39). Per a l‟estudi de l‟obra ens hem basat principalment de l‟ediciñ 

cuidada per Joaquim Mallafrè (More, 1977), que està composta pel text llatí (al qual fan referència les 

nostres cites), per la traducció anglesa que va fer Ralph Robynson en 1551, una traducció al castellà a 

partir d‟aquesta primera traducciñ a l‟anglès. En segon lloc, hem fet també ús de l‟ediciñ a cura de Pedro 

Rodríguez de Santidrián (Moro, 1984), que consisteix en una traducciñ al castellà a partir de l‟original 

llatì. El principal interès d‟aquesta ediciñ és que reprodueix les notes al marge que van afegir Erasme i 

l‟editor, Pere Giles, i amb les quals va aparèixer publicat el llibre en 1516 (les quals ens aporten més 

informaciñ sobre com era entesa l‟obra a la seua època), aixì com diverses cartes complementàries. 
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crìtica seriosa dels sistemes polìtics vigents. A favor d‟aquesta presentaciñ que ens fa 

Moro està el mateix caràcter fantàstic de l‟obra, que es situa en una hipotètica illa 

situada en el Nou Mñn que aleshores s‟estava començat a descobrir, i per la forta 

similitud que presentava amb la República de Plató (amb la qual reconeix inspirar-se el 

mateix Moro),
253

 que com alguns contemporanis de Moro ja comentaren, era una obra 

amb un fort caràcter ideal, i per tant, allunyat de la seua aplicació pràctica. No obstant el 

tractat de Moro, com l‟obra de Platñ, amagava en el fons una profunda preocupaciñ pels 

problemes socials i polítics del seu temps, i com aquesta, proposava solucions racionals 

que resultava possible dur a la pràctica. Això es posa de manifest al Llibre Primer, on 

trobem un diàleg entre diversos interlocutors sobre alguns dels principals mals de 

l‟Anglaterra de l‟època (com la freqüència dels robatoris i la importància de la 

mendicitat), i diverses solucions per a aquests (More, 1977 [1516]: 379-404). Un diàleg 

que finalitza amb l‟exposiciñ, per part d‟un dels interlocutors (Rafael), de les costums 

que havia descobert en l‟illa d‟Utopia, i que segons ell, eren la soluciñ als problemes als 

quals feien referència. Una illa, que com el mateix tìtol de l‟obra indica, representava 

De optimo reipublicae statu, és a dir, el millor tipus de comunitat política possible. Així 

doncs, la Utopia de Moro està escrita amb una pretensió política per al seu temps, la 

qual cosa quadra amb l‟època en què va aparèixer publicada. L‟any 1516 apareixia 

publicada també la Institutio Principis Christianis d‟Erasme, i El Príncep de Maquiavel, 

ambdues amb l‟objectiu d‟influenciar als prìnceps del seu temps perquè canviaren 

l‟orientaciñ de la seua polìtica. Tot plegat s‟inscriu en un context més general d‟interès 

de molts humanistes per influir en la política dels seus governants a partir dels nous 

valors que havien rescatat del mñn clàssic i d‟una nova interpretaciñ del cristianisme. 

Un tipus de literatura que es coneix amb el nom de “espill de prínceps” (Mallafrè 

Gavaldà, 1977: 49).  

 

 La Utopia s‟inscriu en aquest context, però al mateix temps, presenta també un 

caràcter molt diferent, ja que el públic al qual es troba més directament dirigida no és el 

dels governants, sinó el dels humanistes de la seua època. No per casualitat, una de les 

qüestions principals que es debaten al Llibre Primer és si resultava més adequat que 

l‟humanista provés d‟influenciar sobre els governants, o si pel contrari, això era un 

treball inútil i valia més la pena apartar-se el més possible d‟un mñn tan corrupte com 
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era el de la política. El debat, doncs, es trobava vigent entre els humanistes de l‟època, i 

la Utopia és una obra que Moro dirigeix als seus companys. Això, unit al caràcter 

fantàstic de l‟obra, que porta per nom u-topos, és a dir, no-lloc, ens mostra clarament 

que es tracta d‟un estat ideal, i per tant, ens aporta una informació inequívoca de quin 

era el tipus d‟organitzaciñ social millor per a Moro, i quina opiniñ moral li mereixia la 

instituciñ de l‟esclavatge. 

 

 El primer que ens interessa destacar de la Utopia de Moro, en contrast amb bona 

part de les obres humanistes del seu temps, és que la massa de la població treballadora 

és acceptada com a ciutadans lliures de ple dret, i per això mateix, trobem instituïda la 

reglamentació de que cada persona havia de treballar un màxim de sis hores al dia, per a 

que aixì tothom pogués dedicar un temps per a l‟oci, entès aquest com el temps que 

cadascú disposava per a realitzar aquelles activitats amb que es sentiren més còmodes, o 

bé l‟estudi, al qual consagraven el seu temps la majoria d‟utopians, o bé a la continuació 

dels seus treballs, si això els feia feliços (1977: 405-407). En altres paraules, aquest 

temps lliure era el que disposaven els utopians per a la consecució de la virtus 

ciceroniana. Això contrasta fortament amb la Vita Civile de Palmieri, on no apareixia 

inclosa la massa de la població treballadora (els mercenarii, que segons el florentí 

realitzaven treballs “servils”) entre els destinataris de les seues recomanacions sobre el 

tipus de vida que calia dur per a ser ciutadans virtuosos. En contrast amb l‟obra de 

Palmieri, i dels treballs clàssics de Ciceró, Plató i Aristòtil, que es trobaven entre les 

fonts de Moro, aquest últim situa com a virtuñs l‟exercici dels treballs fìsics més bàsics 

per al sosteniment de la vida. Entre aquests situa, en primer lloc i més important, 

l‟agricultura, obligatòria d‟aprendre per a tots els utopians, i a continuaciñ la resta 

d‟oficis “necessaris”: la construcciñ de cases, la fusteria, la ferreria, i l‟elaboraciñ de 

teixits per al vestit (More, 1977: 406-407). A part d‟aquests tres sectors bàsics, els 

utopians pràcticament desconeixien altres oficis, que segons Moro, són producte del 

luxe i el vici que s‟han desenvolupat en les societats europees com a conseqüència del 

diner i la diferència de fortunes (1977: 410-412). Així, Moro proposa com a solució la 

propietat comunal dels béns, i l‟obligaciñ de treballar per a tots, a excepciñ d‟alguns 

dels càrrecs de poder més alts, que s‟atorguen per virtut, i no per naixement. La font 

principal de Moro en aquest punt és la defensa de la propietat comunal que apareix a la 

República de Plató, i que també es recollida a la Política d‟Aristòtil com una de les 

possibles solucions als problemes socials plantejats a les poleis gregues (a la qual ell 
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s‟oposava). Però aquì també té una gran influència sobre Moro una altra font que ell no 

menciona de forma explícita, i que no ha sigut tan destacada per la historiografia actual. 

Es tracta de Plutarc, que constitueix un dels autors d‟època romana que criticà d‟una 

forma més clara la utilització massiva dels esclaus en determinades activitats 

econòmiques, com una mostra d‟un dels “vicis” d‟alguns dels personatges que 

apareixen a les Vides Paral·leles: l‟avarìcia.
254

 En una mentalitat, com la humanista, que 

es trobava estructurada a partir de la dialèctica entre virtuts i vicis ciceroniana (i també 

platònica i aristotèlica), el fet que Plutarc situés la possessiñ de gran nombre d‟esclaus i 

la seua utilització en determinades activitats econòmiques com un símbol del vici de 

l‟avarìcia constituïa un fet remarcable, i que no passà desapercebut a Moro. La 

condemna moral de Plutarc ens sembla, per tant, una de les fonts principals en la idea de 

Moro de que a l‟illa d‟Utopia la major part dels treballs serien duts a terme per persones 

lliures. 

 

No obstant, encara romanien alguns treballs indignes per a ser realitzats pels 

utopians, com els de carnisser i alguns dels treballs de la cuina més bruts i molestos, 

serien duts a terme per servi (1977: 415-417).
255

 Una consideració que ens mostra, un 

cop més, la forta influència de les consideracions de Ciceró dels treballs impropis de 

l‟home lliure entre els humanistes (De oficiis, 62. 150-151).
256

 Aixì doncs, a l‟illa 

d‟Utopia no tota la poblaciñ seria lliure, sinñ que també existiria poblaciñ servil: servi. 

Però a quin tipus de “servitud” es refereix Moro?  

 

La resposta a aquesta qüestiñ la trobem a un apartat de l‟obra que anomenat De 

servis, i que es troba dedicat de forma específica a explicar en quina situació es trobaven 
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 Els fragments on es pot observar més clarament aquesta idea és als passatges de les vides de Catñ “el 

vell” i Cras que també hem destacat com a fonts de Palmieri (Cat. Mai., 2; Crassus, 4-5). Especialment, 

la següent frase que trobem a l‟inici de la vida de Cras: “Els romans, és cert, diuen que l‟únic defecte que 

feia ombra a les moltes virtuts de Crassus era el de l‟avarìcia [...] Les proves cabdals que es donen d ela 

seva avarìcia, sñn la manera que tenia d‟adquirir i la immensitat de la seua fortuna. [...] Eren seves 

moltíssimes mines [...] tanmateix, tot això no era res comparat amb la vàlua dels seus esclaus: tants en 

posseïa i de tal qualitat...” (Crassus, 2-5). 
255

 A la traducciñ anglesa de 1555 utilitza l‟expressiñ bondemen, és a dir, bondsmen, en l‟anglès modern 

(More, 1977: 224-226). La paraula es deriva del terme bondage, que pot ser traduït per esclavitud o per 

servitud, i és la paraula amb què es definia a l‟edat mitjana als camperols stomesos al villeinage, 

equivalent anglès de la servitud de la gleva (Collins Dictionary, 1986). La paraula bond, per altra banda, 

significa llaç o vincle, de manera que el terme es pot entendre tant en un com en altre sentit, tot i que en la 

historiografia actual en anglès es tendeix a traduir més aviat pel concepte feudal de serfdom, o per als 

casos en què no es vol concretar la condició jurídica del servent. En el context en què s‟escrigué aquesta 

traducció el terme resulta tan poc precís com el de servi que utilitza Moro respecte a si ens trobem davant 

d‟una autèntica esclavitud, o cal parlar més aviat de servitud.   
256

 Cfr. més amunt, el cas de Palmieri, el qual pràcticament copia la cita de Ciceró. 
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aquests servi, i quina era la seua procedència (1977: 433). El que Moro dediqués un 

capìtol de la seua obra a la descripciñ d‟aquests servi és ja un fet remarcable per si 

mateix. Això ens mostra que la qüestiñ de la servitud s‟havia convertit en un tema 

d‟interès per a l‟humanisme europeu, no de tipus preferent, però sí amb la importància 

suficient per a que aparegués tractat en diverses obres, i fins i tot de forma monogràfica, 

tal i com hem pogut comprovar més amunt. En el cas de Moro, sembla que la primera 

font que li pogué despertar un interès pel tema fou la legislació romana, tal i com podem 

comprovar quan descriu les fonts de procedència d‟aquesta poblaciñ servil. Per altra 

banda, cal destacar també el fet que, a diferència de les obres anteriors, no es tractava 

d‟una obra de tipus jurìdic, ni moral, sinó de filosofia política. Això ens mostra, per 

tant, que l‟esclavatge (o d‟una forma més general, la servitus), s‟havia convertit en un 

dels temes a tractar en les obres de teoria política (tal i com es posava ja de manifest, de 

forma pionera, en Palmieri). 

 

 A l‟illa d‟Utopia aquests servi procedeixen de diverses fonts. El primer que posa 

de relleu Moro és, d‟on no procedien els esclaus: Pro seruis neque bello captos habent 

nisi ab ipsis gesto, neque seruorum filios. (1977: 433). És a dir, els servi d‟Utopia, no 

procedien ni de les guerres, ni dels fills d‟altres servi. Això ens mostra que Moro 

coneixia bé la legislació romana referent a la servitus, i que s‟oposava a alguns dels seus 

principis fonamentals: l‟origen d‟aquesta a partir dels captius de guerra, i dels fills 

d‟altres esclaus. Però al mateix temps, Moro posa una excepciñ: nisi ab ipsis gesto (“a 

no ser que [la guerra] fos obra de si mateixos”), és a dir, que foren els enemics els que 

hagueren començat la guerra. La solució de Moro presenta un nivell de coincidència 

destacable amb la que arribaren el grup de juristes i teòlegs hispànics reunits el 1512 a 

Burgos per a discutir sobre el dret de conquesta i d‟esclavitzaciñ dels indìgenes 

americans per part dels colons espanyols, i que consistí en declarar com a legal 

únicament l‟esclavitzaciñ d‟aquells indìgenes que hagueren sigut capturats en justa 

guerra (Gil, 1990).
257

 La solució de Moro és, per tant, la mateixa a la que arribaren els 

juristes i teòlegs hispànics, i ens porta a una contradicció amb el text: ja que, si els 

utopians eren enemics de la guerra, i no tenien ànsies expansionistes (tal i com diu 

Moro al capítol De re militari), aleshores no existia cap guerra que iniciaren per desig 
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 La guerra justa s‟establì a partir d‟una sèrie de principis que resultaven un tant ambigus, i que en la 

pràctica no alteraren massa la situació dels indígenes, tal i com fou denunciat per Bartolomé de Las Casas 

(Gil, 1990: 414-415).  
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propi, de la qual cosa es dedueix que tots els captius procedents de les guerres en què es 

trobaven immersos els utopians es convertien automàticament en servi. Això ens posa 

de manifest que la intenció principal de Moro en aquesta qüestió és mostrar la seua 

oposició moral a aquests dos punts de la legislaciñ romana, però no pas a l‟existència de 

la servitus, la qual cosa es fa encara més evident quan, al capítol De re militari, on 

Moro assenyala que si obtenien la victòria els utopians preferien “capturar vius” (uiuus 

in hostium) als fugitius, que acabar amb les seues vides (1977: 444). En aquest sentit, 

Moro no ofereix cap progrés respecte a la legislació romana, i fins i tot es podria 

qualificar de “retrocés” en la seua època, si tenim en compte que a les guerres entre els 

estats europeus ja no es convertien en esclaus als vençuts. La Utopia de Moro, per tant, 

seria una tornada al mñn antic, on predominava la costum d‟esclavitzar als enemics, la 

qual cosa no suposava cap problema moral per a Moro. 

 

 L‟altre origen dels servi utopians serien els convictes d‟Utopia que havien comès 

un gran crim, i dels criminals estrangers que són condemnats a mort, que són comprats 

pels utopians, i afegeix: Haec seruorum genera non in operere solum perpetuo: uerum 

etiam uinculis habent (1977: 433). És a dir, no només els sotmetien a “treballs 

perpetus”, sinó que a més els encadenaven, la qual cosa ens indica que ens trobem 

davant d‟autèntics esclaus (i el mateix cal pensar del grup anterior de servi, procedent 

de les guerres). La idea d‟utilitzar com a esclaus als convictes de grans penes l‟extreu 

Moro dels romans, als quals considera molt destres en l‟art de governar (1984: 87). Per 

altra banda, Moro també indica aquí que entre aquest tipus de servi, predominarien els 

d‟origen estranger que els utopians comprarien a “baix preu”, o fins i tot, per no res, als 

països que envoltaven Utopia. Això ens mostra, per tant, un tercer origen dels servi 

d‟Utopia que es correspon a un dels principals orìgens de l‟esclavitud: la compra. 

 

Un altre origen dels servi que hi havia a l‟illa d‟Utopia serien els treballadors 

pobres d‟altres països que ofereixen voluntàriament els seus serveis. A aquests se‟ls 

tracta “honorablement”
258

 (la qual cosa ens fa pensar que al grup anterior no se‟ls 

tractaria tan “honorablement”), i únicament se‟ls sotmet a un horari de treball més llarg 

que els utopians, com a conseqüència a la seua major habitud al treball. Per la resta, 

afegeix Moro, reben la mateixa consideraciñ que els ciutadans, i si algú d‟ells decideix 
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 Hos honeste tractant. (1977: 433). 
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marxar, no se‟ls retindria contra la seua voluntat (1977: 433). Es tracta, per tant, d‟un 

grup que es trobava en una condiciñ molt millor a l‟anterior, i que no es pot traduir pel 

terme actual “d‟esclavitud”, tot i que Moro utilitza la mateixa terminologia tant en un 

com en altre cas: servi.
259

 La situaciñ d‟aquest segon tipus de servi és pràcticament 

equivalent a la dels ciutadans utopians, però el seu caràcter estranger, unit al fet de que 

treballaven més obres, i a que Moro fa referència expressa a que “s‟oferien en servitud” 

(apud eos sua sponte seruire), ens porta a que resulte més adequat definir-los com una 

mena de “serfs”, com els que existien a l‟Europa de Moro des de l‟època feudal. 

 

Un cop vistos els orígens dels servi, resulta important observar quina seria la 

seua participació en el conjunt de la producció agrícola, que era el sector econòmic més 

important d‟Utopia. Aquesta es distribuiria en unitats de producciñ, anomenades familia 

(sembla que en clara referència al terme romà), estarien compostes per quaranta 

utopians (entre homes i dones) (1977: 406). A partir d‟això podem deduir que només un 

5% dels treballadors agrìcoles a l‟illa d‟Utopia serien servi.
260

 És important destacar que 

a l‟apartat del Llibre Segon destinat als “oficis”, aquest s‟inicia amb l‟agricultura que 

porta al costat una nota marginal amb la frase: “L‟agricultura és comú a tots, mentre que 

actualment la releguem a persones menyspreades” (1984: 124).
261

 La sentència ens posa 

de manifest, un cop més, la influència del text de Plini (Hist. Natural, 18. 4) en les 

concepcions sobre l‟esclavatge i l‟agricultura en l‟antiguitat durant aquest primer 

humanisme. No obstant, la sentència ens pot remetre també a una a altra sèrie de fonts 

clàssiques, com són el text de Columel·la (Rei rust., praef.), el discurs de Tiberi Grac en 

el context de la Reforma Agrària recollit per Plutarc i Apià,
262

 i fins i tot, Ateneu (273b-
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 Al llarg de l‟obra no hem trobat cap altra de les paraules llatines referides a l‟esclavatge o la servitud 

(mancipium, ancilla, etc.), només el terme servus i els seus derivats. 
260

 Moro no especifica quin tipus de servi serien aquests. Rodriguez Santidrián interpreta que serien 

siervos de la gleva, en referència al segon tipus de servi. Suposem que aquesta interpretació procedeix del 

fet que segons Moro, l‟agricultura seria una activitat més digna, però el cert és que l‟autor no fa cap 

observació que ens permeta assegurar que aquests servi serien “serfs”, i no “esclaus”. La falta de 

concreciñ per part de Moro, per altra banda, ens mostra una manca d‟interès per la seua part respecte a 

aquesta qüestió, i això és, pot ser, el que més cal destacar. 
261

 La agricultura es común a todos, mientras que hoy la relegamos a personas despreciadas, traduïda del 

llatì al castellà per Rodrìguez Santidrán a l‟ediciñ de Moro (1984: 124). Aquestes notes marginals no 

foren introduïdes pel mateix Moro, sinñ per l‟editor P. Gilles i per l‟amic de Moro, Erasme, els quals 

compartien les mateixes idees de Moro i el mateix bagatge cultural, i per tant presenten unes idees iguals, 

o molt semblants, a les del mateix Moro. (Rodríguez Santidrán, 1984: 20). 
262

 Plutarc, Tib. Grac, 8-9. És molt probable que Moro hagués llegit el discurs de Tiberi Grac sobre 

l‟extensiñ de l‟esclavatge en terres itàliques, en detriment dels camperols lliures, a Plutarc, o bé a Apià 

(Bel. Civ., I, 26 i segs.), perquè la seua narració sobre el procés de migració dels camperols anglesos a les 

ciutats com a conseqüència de l‟aplicaciñ de les enclousure acts, és quasi idèntic (Cfr. More, 1977: 387). 
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275b).
263

 Tots aquests autors coincidien en considerar com a menyspreable el que la 

terra fos cultivada per esclaus en comptes de per ciutadans lliures, com sì que s‟havia 

dut a terme en una etapa anterior de la història de Roma que tots coincideixen en situar 

en els primers temps de la República. Aquest referent, combinat amb l‟alta valoraciñ 

moral que rep l‟agricultura entre les grans figures de la filosofia clàssica, com sñn 

Ciceró i Aristòtil, explica la preferència de Moro en situar el treball agrícola en mans de 

la població lliure, en comptes dels esclaus. No obstant, cal recordar també que Aristòtil 

relegava, de forma clara, el treball directe de la terra als no-ciutadans, per tal de que els 

ciutadans pogueren dedicar-se a activitats “més elevades”, com la política i la filosofia. 

Això implica la presa de dues decisions per part de Moro: la primera, que prima unes 

fonts de l‟antiguitat per damunt d‟altres, en funciñ del que ell considerava més adequat 

segons el seu propi esquema moral;
264

 i la segona, que a Utopia trobem representat 

l‟ideal de societat que tenien alguns escriptors de l‟antiguitat, més que no pas la idea de 

la realitat del món antic que tenia el mateix Moro (en la qual és molt probable que situés 

una importància molt major del treball esclau, almenys a la Roma antiga). Un ideal que 

recollia Moro perquè li permetia mantenir la coherència amb una de les característiques 

essencials de l‟illa d‟Utopia: la inexistència del luxe i la voluptuositat, com a 

conseqüència de la igualtat econòmica dels ciutadans. Això concorda amb el to negatiu 

amb què observen els autors anteriorment citats (que es trobaven entre els més coneguts 

per l‟humanisme europeu) l‟augment del nombre d‟esclaus durant el final de la 

República i els primers segles de l‟etapa imperial com a conseqüència del 

desenvolupament desmesurat del luxe i l‟ostentaciñ.
265

 Una crítica, la del luxe i 

l‟ostentaciñ, que es convertiria també en un dels primers trets de la doctrina cristiana, i 

que sens dubte, constitueix una de les principals influències de Moro en aquest punt.
266

 

 

 No obstant, els servi de l‟illa d‟Utopia sì que realitzarien determinats treballs, 

aquells considerats “baixos”, als quals hem fet referència més amunt (carnisser, ajudant 
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 La font més coneguda d‟entre les citades, i que més probablement coneixia Moro, era la de Plini, 

mentre que la menys coneguda aleshores era la d‟Ateneu, tot i que la editio princeps data del 1514, i per 

tant es trobava disponible en versiñ editada abans de la publicaciñ de l‟Utopia. 
264

 En el qual també influïen plantejaments cristians i un igualitarisme social que s‟observa en tota l‟obra. 
265

 Bàsicament, els autors anteriorment citats.  
266

 No obstant, a les fonts del pensament cristià no hem trobat cap crìtica expressa a l‟abundància 

d‟esclaus (com sì trobem en els autors abans mencionats), sinó únicament una crítica de tipus genèric al 

luxe i l‟ostentaciñ. 
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de cuina...), i que representen sectors poc importants a nivell productiu.
267

 Però 

l‟existència d‟aquests, unida als múltiples orìgens dels esclaus d‟Utopia, ens fa pensar 

que l‟esclavitud no seria una instituciñ estranya a l‟illa, sinó que pel contrari, seria ben 

coneguda i acceptada des del punt de vista moral. La lògica ètica de Moro no 

s‟estructura a partir d‟una oposiciñ de l‟esclavatge, sinñ d‟aquells que podien caure en 

aquesta situaciñ. Aixì, podem establir que l‟autor anglès, com la majoria d‟humanistes 

del seu temps, no realitzà cap crìtica a la instituciñ de l‟esclavatge en sì, i molt menys a 

la situaciñ d‟aquesta en l‟antiguitat greco-romana. 

 

 En conclusió, podem definir Utopia com una societat composta fonamentalment 

per ciutadans lliures que treballaven en tots els sectors necessaris per a la seua 

supervivència, però on al mateix temps, es conviuria amb la realitat de l‟esclavatge 

d‟una forma normal, sense que això provoqués cap tipus de problema moral. En l‟àmbit 

de l‟estructura polìtica i socioeconòmica, aquesta ens porta més als referents principals 

del mñn grec, que no pas al romà. Pel que fa a l‟estructura polìtica, que es caracteritza 

per una gran capacitat de participació dels ciutadans en la política, el caràcter temporal 

dels càrrecs i no vinculat a la naixença i el caràcter assembleari en què es prenen moltes 

decisions, ens remet principalment al referent democràtic d‟Atenes, mentre que la 

propietat comunal, l‟origen sembla trobar-se més aviat en l‟Espartà, transmès per la 

defensa que en fan Plató i Xenofont (probablement, per influència de Sòcrates), i 

àmpliament recollit per La Política d‟Aristòtil i per la Vida de Licurg de Plutarc. Aquest 

tipus d‟influències criden l‟atenciñ en un context, com el del Renaixement, en què 

predominava el referent romà molt per damunt del grec. Però Moro no ens deixa cap 

dubte sobre les seues preferències hel·lèniques quan expressa que els utopians parlaven 

una llengua molt semblant al grec, i que molts d‟ells dominaven aquesta llengua a la 

perfecció. Això ens posa de manifest, per un costat, les preferències “democràtiques” de 

Moro,
268

 almenys a nivell ideal (ja que en la pràctica no provà de dur a terme aquest 

tipus d‟ideals), i per un altre costat, la difusiñ que aleshores havia començat a 

experimentar ja el coneixement de la llengua grega, i amb aquest, la lectura d‟autors 
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 Tampoc aquì especifica Moro si es tractaria d‟autèntics esclaus, o d‟aquest segon tipus de servi que 

són pràcticament lliures. La traducció anglesa de 1551 tradueix, invariablement, pel terme de bondemen 

(“captius”), que J. Mallafrè tradueix sempre per esclavos (la qual cosa ens sembla incorrecta). Rodríguez 

Santidrián, en canvi, opta en aquests dos casos pel terme ambigu de criados (Moro, 1984: 134-135). 
268

 Cambiano (2007) posa de manifest com autors partidaris de règims més pròxims a la democràcia, com 

Leonardo Bruni, mostraren una preferència pel món grec (tot i que això no fou sempre així, tal i com es 

pot comprovar en Maquiavel, destacat defensor dels valors republicans i partidari del món romà). 



238 

 

grecs, i en la seua llengua original. Aixì, Moro combina a l‟illa d‟Utopia la descripciñ 

que fan Platñ, Aristòtil i Plutarc del règim d‟Atenes, i del que aquests entenien per 

“règim popular” (δημοκπαηία), i la comunitat de béns que aquests autors atribuïen entre 

els ciutadans espartans, i que Platñ situava entre els membres de l‟elit de la seua 

república ideal, amb una estructura productiva caracteritzada pel treball lliure, que es 

basava més en l‟ideal moral que tenien alguns autors antics (com Plutarc i Plini el 

“vell), que no pas amb l‟estructura socioeconòmica que els humanistes atribuïen a 

l‟antiguitat, que consideraven dominada pel treball esclau (com hem pogut comprovar 

amb Palmieri). Però el predomini del treball lliure a l‟illa d‟Utopia no es basava en una 

condemna al treball esclau, que és plenament admès a l‟illa (el que hi ha és una crìtica a 

determinats origens dels esclaus, però no a la institució en sí), sinó en la crítica moral 

que feien autors com Plini “el vell” a la substitució de camperols lliures per esclaus al 

camp itàlic, i de Plutarc a l‟ús massiu d‟esclaus per part de Catñ i Cras en activitats 

diferents a l‟agrìcola conduïts pel “vici” de l‟avarìcia. 

 

 

3. 3. 7. L’AGRICULTURA “ENTRE ELS ANTICS” SEGONS CAVALCANTI 

(1555) 

 

 

 L‟autor que ens permet tancar aquest recorregut per les primeres concepcions 

sobre el paper de l‟esclavatge en l‟economia antiga durant el Renaixement és el florentì 

Bartolomeo Cavalcanti (1503-1562). A pesar de trobar-se a un segle de distància del 

seu predecessor, Matteo Palmieri, els plantejaments teòrics i ideològics de Cavalcanti 

són molt similars als del seu predecessor, en la qual cosa degué influenciar el fet de 

procedir d‟un context geogràfic i ideològic molt semblant. Cavalcanti també fou un 

humanista i diplomàtic florentí, defensor de la llibertat ciutadana i enemic del poder dels 

Mèdici, la qual cosa l‟acabà conduint a l‟exili, el 1537. De la mateixa manera que 

Palmieri, Cavalcanti es mostrà fonamentalment interessat per l‟estudi de les fonts 

clàssiques amb l‟objectiu d‟aproximar-se a l‟ideal de la virtus ciceroniana, que entenia 

no només com un problema d‟ètica individual, sinñ també polìtic. Però un aspecte 

separa de forma clara ambdós autors és que les fonts de Palmieri eren fonamentalment 

llatines (Ciceró, Suetoni, Tàcit, Varró...), mentre que les de Cavalcanti són 

principalment gregues (Plató, Aristòtil i Polibi). Tal i com hem advertit ja en el cas de 
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Moro, a partir dels inicis del segle XVI el nombre d‟autors moderns que coneixien la 

llengua grega experimentà un augment significatiu (tot i que continuà sent minoritari, 

front als que coneixien el llatí), així com la difusió dels clàssics grecs, procedents en 

bona mesura de la diàspora que es produí de monjos i erudits bizantins (i amb ells 

nombrosos manuscrits) cap a l‟Europa occidental amb la conquesta de Constantinoble 

(a partir d‟ara Estambul) pels otomans el 1453. 

 

 L‟any 1555 Bartolomeo Cavalcanti publicà el tractat Trattati sopra gli ottimi 

reggimenti delle repubbliche antiche e moderne.
269

 Aquesta obra es trobava concebuda 

com un anàlisi de les diferents formes de govern possibles a partir de l‟estudi 

comparatiu de les obres d‟Aristòtil (fonamentalment la Política), de Plató 

(principalment la República i Les Lleis), i de les referències de Polibi, que el mateix 

Cavalcanti traduì del grec. El que més ens interessa destacar d‟aquesta obra és que 

constitueix un dels primers exemples de l‟evoluciñ de la concepciñ de “proximitat” de 

l‟antiguitat, que fou la que predominà durant tot el Renaixement, cap a la de 

“distanciament”, que comença a fer acte de presència a partir de la segona meitat del 

segle XVI.
270

 La primera mostra d‟aquesta evoluciñ la constitueix el tìtol de l‟obra, on 

podem observar l‟expressió “delle republiche antiche”, i que podem comprovar a 

l‟interior de l‟obra, on apareixen diverses referències a elements dels “antics” que 

diferien respecte a l‟època moderna. Això no significa que Cavalcanti adoptés totalment 

el punt de vista de “distanciament” que predomina en la historiografia actual, ja que el 

text està organitzat com una anàlisi comparativa del contingut polític de les obres de 

Platñ i Aristòtil per tal d‟extreure categories universals, i per tant, d‟aplicaciñ a la seua 

època. Però el fet que analitze l‟obra d‟aquests autors, no només com les portadores de 

categories d‟aplicaciñ universal, sinñ també d‟elements particulars de la Grècia antiga (a 

les quals es sol referir com coses pròpies degli antichi o dei greci), constitueix una 

innovació significativa, ja que implica el fet que, a diferència dels autors que hem tractat 
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 L‟any 1555 es publicà per primera vegada aquesta obra amb el tìtol que citem segons Girolamo 

Tiraboschi, autor de l‟ediciñ de 1805 que hem utilitzat. L‟obra es tornà de forma pòstuma el 1571, i amb  

 el títol lleugerament modificat: Trattati overo discorsi sopra gli ottimi reggimenti delle Republiche 

antiche e moderne. 
270

 Vid. capítol 3. 1. 2. 
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amb anterioritat,
271

  Cavalcanti concebia l‟antiguitat com un perìode històric coherent en 

sí mateix, i clarament diferenciat del temps en què ell vivia.  

 

 És important destacar la nova concepció històrica de Cavalcanti, perquè a partir 

d‟aquesta resultà possible que aquest establìs de forma clara que l‟esclavatge constituïa 

un element de diferenciació entre el món antic i el modern. Una idea que ja comptava 

amb el precedent de Palmieri, però que en Cavalcanti pren un paper molt més destacat, 

ja que apareix en un capítol dedicat exclusivament a aquesta qüestió. En el cas de 

Cavalcanti, cal destacar el fet que utilitzés com a fonts principals la República i les Lleis 

de Plató i la Política d‟Aristòtil, la qual cosa el portà a fixar-se en el tractament de la 

situació dels douloi i oikétes que feien ambdós autors. Però no foren les recomanacions 

que feren ambdós autors sobre el millor tracte dels servents o esclaus (oikétes) el que 

portaren a Cavalcanti a establir aquesta diferenciació “essencial” entre el món antic i el 

modern, sinó la reflexió sobre el “problema dels ilotes” que trobem en Plató, però sobre 

tot en Aristòtil (Polit., II, 9. 2-3), ja que aquest últim ho planteja com un important 

problema que afecta al bon funcionament del règim polític en qüestió, i no només com 

una recomanaciñ útil per a l‟amo a l‟hora d‟elegir i saber com tractar els seus servents, 

que és el que trobem a Plató (Lleis, 776c-778a). Les observacions de Cavalcanti sobre 

aquesta qüestió les trobem al capítol o “tractat” sisè del llibre, que porta per títol 

Agricoltori, i que s‟inicia de la següent manera: 

 

  “Gli antichi formatori di repubbliche ebbero gran difficoltà in ordinare chi avesse a 

coltivare la terra per dar il vitto alla città, e in determinare se tali agricoltori avessero a 

partecipare del governo, e in somma con qual condizioni egli avessero ad affaticarsi nella 

agricoltura. Questa difficoltà mostra stare in molti luoghi della Politica, ma tra gli altri nel 

secondo libro, laddove riferendo e riprendendo l‟ordine della repubblica de‟Lacedemoni, dice 

cosí: in quiesto conviene ogn‟uomo, ch‟egli è necessario che quella repubblica, la quale debba 

esser ben governata, i cittadini non siano ocupati nelle cose ed opere necessarie alla vita. E non è 

cosa facile determinare in che modo si possa questo conseguire, perciocchè i Penesti contra i 

Tessali, e gl‟Iloti contra i Lacedemoni spesse volte si levano e conspiravano” (1805 [1555]: 111-

112). 
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 El predecessor més immediat de Cavalcanti és Maquiavel, també Florentí, i en aquest no detectem cap 

tipus de distanciament front a l‟antiguitat, ni en El Príncep (1516), ni en els Discursos (1520). 

Curiosament, Cavalcanti posseeix més elements en comú amb Palmieri que amb Maquiavel. 
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 En el fragment citat podem observar diverses qüestions de notable interès. En 

primer lloc, el fet que les reflexions d‟Aristòtil en el llibre segon de la Política portaren 

a Cavalcanti a la conclusió de que “Gli antichi formatori di repubbliche”, és a dir, els 

legisladors com Licurg, trobaren dificultats en decidir qui havia de cultivar la terra, i si 

aquests podien participar en el govern. El primer que cal destacar d‟aquest fragment és 

que ens posa de manifest, per primer cop, la importància fonamental de la reflexió que 

fa Aristòtil als llibres II, III i VII de la Política sobre “el problema” dels δοῦλοι en la 

polis d‟Esparta, sobre quins grups socials devien ser inclosos dins el concepte de 

ciutadania, i finalment, sobre “quin tipus d‟agricultors” considerava més adequat. 

Cavalcanti fou un dels primers autors en estendre els principis establerts per Aristòtil a 

la Política a tot el món antic, la qual cosa acabaria portant a la difusió de la idea de que 

les antigues repúbliques estaven formades per comunitats de ciutadans que es dedicaven 

només a les activitats virtuoses i la política, mentre que els treballs bàsics per a la vida, 

com l‟agricultura, descansaven en els esclaus. I una de les qüestions que ens interessa 

destacar més en aquesta recerca és que la difusiñ d‟aquesta idea es produiria, 

especialment, a partir de la generalització del cas dels ilotes espartans, i la interpretació 

d‟aquests com a “esclaus”, i no com tota una població sotmesa a una situació de 

dependència, però que no es trobava en una situació de vertadera esclavitud.
272

 Ara bé, 

l‟assentament d‟aquesta idea no es faria del tot efectiva fins als segles XVIII-XIX, tal i 

com ha defensat Meiksins-Wood (1998), i a Cavalcanti encara podem observar com 

aquest no arriba a fer general a tota l‟antiguitat el pensament d‟Aristòtil de que: “quella 

repubblica, la quale debba esser ben governata, i cittadini non siano ocupati nelle cose 

ed opere necessarie alla vita.” Una idea que torna a repetir Cavalcanti en altres parts del 

text, on torna a expressar clarament que és una idea pròpia d‟Aristòtil, i no pas 

generalitzable a totes les “repúbliques”
273

 de l‟antiguitat: 

 

  “Aristotele nel settimo libro della Politica, dove anche é mostra che gli agricoltori non 

possono essere cittadini dell‟ottima repubblica, perchè egli è necessario aver ozio e tempo, e a 

generar la virtù, e a far gli uffici, e l‟operazioni civili [...] E poco dipoi, ordinando questa sorte 

d‟uomini nell‟ottima repubblica dice, ch‟egli è da desiderare che siano servi, e [...] vuole che 

siano barbari [...] Ma che gli agricoltori siano parte di qualche città, sí che e‟participano del 

governo è cosa manifesta, perchè tra le spezie della reppublica popolare, una e la prima è quella, 
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 Tal i com ja hem defensat al capítol 2. 3. 2. 
273

 Traducció de Cavalcanti del terme grec de πόλιζ 
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che è governata dagli agricoltori e da quelli ch‟hanno mediocre facoltà, come Aristotele dichiara 

ne‟l quarto libro” (1805: 114-115). 

 

 Aixì, Cavalcanti separa clarament allò que constitueix l‟ideal d‟Aristòtil (el fet 

que els agricultors no participaren del govern de la república), i allò que existia 

realment a l‟antiguitat, on sí que existien repúbliques en les quals els agricultors 

participaven en el govern: “perchè tra le spezie della reppublica popolare,
274

 una e la 

prima è quella, che è governata dagli agricoltori e da quelli ch‟hanno mediocre 

facoltà.” Això ens posa de manifest que la idea de que les democràcies gregues 

descansaven en el treball dels esclaus, mentre que els ciutadans es dedicaren a l‟oci i la 

polìtica, que trobem en la majoria d‟autors del segle XIX, no es trobava encara 

assentada en el segle XVI,
275

 quan el que predominava era una lectura més estricta del 

que deien les fonts clàssiques en aquest sentit. De fet, Cavalcanti fins i tot es fixa en el 

detall (poc comú en la historiografia fins a una època molt recent), de que Plató parla 

dels ilotes i els penestes com si foren també οἰκέηηζ: “Ma noi tornando agli Iloti e 

a‟Penesti diciamo, che Platone nel sesto libro delle leggi ragiona di quegli come di 

servi.” El fet és interessant, perquè ens demostra que Cavalcanti concep els ilotes i 

penestes com una part de la població espartana, aquells que realitzaven els treballs 

agrícoles, o “necessaris per a la vida”, i que en altres societats gregues participaven en 

el govern de la ciutat. Això implica que Cavalcanti no interpreta a priori els ilotes 

espartans com “esclaus”, cosa que sì farien la major part dels autors que s‟aproximaren 

al tema dels ilotes durant l‟època moderna (segles XVI al XIX).
276

 Cavalcanti indica 

clarament que és Platñ, qui parla d‟ells “come di servi”, i es manté al marge d‟expressar 

la seua opiniñ sobre l‟autèntica condiciñ dels ilotes. La utilitzaciñ de la paraula servi, 

per altra banda, ens impedeix dilucidar si Cavalcanti entenia els termes grecs de οἰκέηηζ 

i δοῦλορ com a sinònims de l‟esclavatge, o si incloïa també la condiciñ de “servitud de 

la gleva”, sota el terme de procedència llatina. El que sí tenim clar és que Cavalcanti no 

entenia només el terme servi com la servitud d‟origen feudal, cosa que tampoc feren cap 

dels autors comentats més amunt. La resposta a la qüestió del significat que Cavalcanti 

li atorga als termes utilitzats pels filòsofs grecs per a referir-se a la dependència la 

trobem al final del capítol, en el qual el florentí aporta la seua opinió, a mode de 
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 Traducciñ de Cavalcanti del terme grec: δημοκπαηία 
275

 Tot i que sì que es fa present a l‟obra de Jean Bodin, que comentem al capìtol següent. 
276

 No hem trobat cap comentari sobre els ilotes espartans en el segle XV.  
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conclusió, les reflexions de Plató i Aristòtil sobre els servi i el paper de la població 

agrícola en el govern de la ciutat: 

 

“Ora io dico, per conchiudere questo discorso circa la difficoltà che abbino gli antichi in 

ordinare quella parte della città e sorte d‟uomini, che ha a lavorare la terra, dico che a i nostri 

tempi questa difficoltà cessa non solamente in Italia, ma in Francia et in Spagna, e in altri regni, 

e provincie dove quella sorte d‟uomini, che noi in Italia chiamamo contadini e villani, lavorano 

la terra senza pensare ad altro che a vivere di quella lor fatica, rendendosi facili all‟ubbidire e al 

servire in tutto quel che e‟possono, et sopportando molto pazientemente molte incommodità e 

ingiurie; onde si conosce quanto possa la mutazione de‟ tempi e delle cose, la qual fa che molte 

volte è facile quel che in altri tempi fu difficile e anche difficile quel che già fu facile” 

 

La conclusiñ de Cavalcanti ens mostra que en realitat, l‟autor no arriba a 

realitzar en cap moment una traducció de les referències de Plató i Aristòtil, als servents 

(οἰκέηηζ) o la poblaciñ dependent (δοῦλορ), pel concepte modern “d‟esclavitud”, però 

tampoc exclusivament a aquell de la servitud. En realitat, Cavalcanti ni tan sols es 

planteja aquest tipus de distincions i l‟únic que fa és enfrontar-se a una situació 

d‟estranyesa, sobre perquè en l‟antiguitat havia provocat tants problemes un grup social 

(el de la massa de la població que realitzava els treballs “necessaris per a la vida”) que 

en el seu temps es mostrava dòcil i “facili all‟ubbidire”. Autors d‟època posterior 

explicaran aquesta diferenciació pel fet que els antics eren esclaus, mentre que els 

d‟època moderna eren de condiciñ lliure (com ja havia plantejat Palmieri un segle 

abans), o semi-lliure (com plantejarà més tard Bodin), però Cavalcanti no s‟arribà a 

plantejar aquest tipus de distincions, i la única explicació a la que arriba és que era un 

producte dels canvis dels temps: “onde si conosce quanto possa la mutazione de‟ tempi 

e delle cose, la qual fa che molte volte è facile quel che in altri tempi fu difficile e anche 

difficile quel che già fu facile”. Una observació que, com ja hem comentat més amunt, 

no haguera sigut mai possible sense l‟apariciñ de la concepciñ de “distanciament” en 

l‟autor florentì. Per altra banda, això ens posa de manifest una altra qüestió que ens 

interessa destacar: el fet que el tema de la dependència fos percebut com una de les 

principals diferències entre l‟època moderna i l‟antiguitat. Aquesta idea adquirirà una 

enorme importància a la segona meitat del segle XVIII, quan la concepció de 

“distanciament” començarà a adquirir un paper cada cop més rellevant, mentre que al 

Renaixement només la trobem expressada de forma clara en Cavalcanti. El que ens 

interessa destacar aquí és que si ja Palmieri es fixà en aquesta diferenciació, i 
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posteriorment Cavalcanti la tractà com un dels principals elements de distanciament 

entre les dues èpoques, podem establir amb claredat que, des d‟un principi, el tractament 

de la dependència per part dels antics causà una certa estranyesa entre els autors 

moderns. Això significa que abans que es produís la gran transformació que suposaren 

les revolucions lliberals per a l‟estructura social europea, aquesta ja es basava en una 

situaciñ socioeconòmica fonamentalment diferent a l‟antiga, que provocava aquesta 

sensaciñ d‟estranyesa entre els autors moderns quan llegien als clàssics. 
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3. 4. L’ESCLAVITUD COM A PROBLEMA: JEAN BODIN 

 

 

3. 4. 1. JEAN BODIN I L’ESCLAVATGE A L’EUROPA DEL SEGLE XVI 

 

 

 Jean Bodin és el primer autor modern al qual li dediquem una atenció especial 

en aquesta recerca. Els motius són principalment tres. En primer lloc, perquè és el 

primer pensador de relleu que manifestà una oposiciñ radical a l‟esclavatge com a 

instituciñ, des d‟un punt de vista global, i sense admetre cap tipus d‟excepcions. En 

altres paraules, és el primer autor (fins on tenim coneixement), que realitzà una proposta 

abolicionista clara des del punt de vista teòric. L‟abolicionisme de Bodin no sorgì del no 

res, sinñ que s‟inscriu dins un context històric i teòric de plantejaments 

antiesclavistes,
277

 tal i com comentem més avall, però marca una fita important en ser el 

primer pensador polìtic que realitza una proposta d‟aquest tipus. Això és important en 

aquesta recerca perquè, com tindrem oportunitat de comprovar, el pensament 

antiesclavista constituì un dels principals motors de l‟interès modern per la importància 

que tingué l‟esclavatge en l‟antiguitat greco-romana. En segon lloc, ens ha interessat 

destacar l‟obra de Bodin perquè constitueix una de les millors mostres del tipus de fonts 

sobre l‟esclavitud antiga que eren conegudes ja durant la segona meitat del segle XVI, i 

de quina forma influenciaren aquestes en les primeres concepcions modernes sobre la 

situaciñ de l‟esclavatge en l‟antiguitat. I en tercer lloc, cal destacar Bodin com un dels 

primers autors moderns que mostra una perspectiva d‟anàlisi vertaderament històrica 

quan s‟enfronta a l‟estudi dels testimonis de l‟antiguitat greco-romana. Això constitueix 

una novetat a la seua època, i convertí a Bodin en un pioner de diverses de les idees que 

més força tindran en la historiografia moderna sobre la situaciñ de l‟esclavatge en 

l‟antiguitat.  
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 És important destacar entre “abolicionisme” i “pensament antiesclavista”, el segon és anterior, i es fa 

present en tots aquells autors que critiquen algun element de l‟esclavatge, o mostren la seua oposiciñ a la 

seua existència en algun sentit. En l‟antiguitat disposem diversos exemples d‟aquesta actitud, com ara el 

dels filòsofs Teopomp i Posidoni, recollits per Ateneu (VI, 265), però aquests no arriben a proposar mai 

l‟aboliciñ de la instituciñ. Aquesta actitud només es farà palesa d‟una forma clara en el segle XVIII, 

durant el qual es conformarà un moviment que acabarà culminant en l‟aboliciñ del tràfic d‟esclaus a 

França el 1793 i a Gran Bretanya el 1808. Bodin constitueix un estrany precedent del pensament 

abolicionista, que començaria a prendre força durant la segona meitat del segle XVIII, tal i com 

comentem al bloc quart (“El segle XVIII: la construcciñ del discurs progressista). 
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 L‟obra on expressa Bodin la seua crìtica a l‟esclavatge és a Les Six Livres de la 

République, publicada l‟any 1576 a Paris. Considerada per molts autors la iniciadora del 

pensament polític modern, i sens dubte, una de les obres de referència fonamentals en 

aquest camp del saber, aparegué publicada en un context històric molt diferent al que 

hem vist al capítol anterior. En primer lloc perquè durant el segle XVI, l‟esclavatge 

passà, de ser una institució relacionada amb les guerres entre cristians i musulmans, i 

d‟un tràfic d‟àmbit preferentment mediterrani, a convertir-se en un element fonamental 

de l‟expansiñ atlàntica castellana i portuguesa, i en un important assumpte d‟economia i 

de política internacional.  

 

La història dels descobriments portuguesos i castellans entre els segles XV i 

XVI es troba estretament unida a la del tràfic d‟esclaus. Aquesta s‟inicià amb el procés 

de descobriment, conquesta i colonització de les Illes Canàries per normands, castellans 

i portuguesos entre els segles XIV i XV, que anà acompanyat de la captura i venta de 

bona part de la seua població autòctona (els guanxes). Per altra banda, el tràfic d‟esclaus 

procedents del Mar Negre, que havia sigut controlat per venecians i genovesos durant el 

segle XIV i la primera meitat del XV, pràcticament desaparegué amb la conquesta de 

Constantinoble per part dels otomans el 1453 (Davis, 1984: 56). A partir d‟aleshores el 

flux principal del tràfic d‟esclaus es traslladà del Mediterrani oriental al meridional, i 

dels pobles eslaus als d‟origen subsaharià, a partir d‟una nova via que era controlada per 

comerciants musulmans de l‟Àfrica del nord i es convertí també en la principal 

subministradora d‟or a Europa durant aquesta època (Davis, 1984: 56).
278

 Ambdues 

coses, or i esclaus, despertaren l‟interès dels portuguesos, que des de principis del segle 

XV iniciaren la carrera d‟exploraciñ de l‟Atlàntic meridional i la costa africana.  

 

En 1450 diverses butlles papals autoritzaren a Portugal a conquerir i reduir a 

l‟esclavatge als infidels, pagans i no creients que trobaren des del Magrib fins a les 

Índies (Davis, 1984: 60). A partir de la segona meitat del segle XV els portuguesos 

iniciaren un intens tràfic esclavista amb les costes africanes, que des d‟un principi es 

destinà, en bona mesura, a suplir la nova demanda de força de treball que crearen les 

plantacions de sucre que s‟establiren a les Açores, Sâo Tomé i les illes de Cabo Verde 
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 Un tràfic que, de fet, s‟havia activat més de dos segles abans, quan l‟expansiñ d‟almoràvids i 

almohades posà en contacte Al-Àndalus amb els territoris del sud del Magrib, amb els quals establiren un 

intens tràfic d‟or i esclaus.  



247 

 

durant la mateixa època. A partir del segle XVI les plantacions de sucre s‟estendrien pel 

Brasil, que començaria a ser colonitzat per Portugal, i a partir de la segona meitat 

d‟aquest segle s‟iniciaria una forta demanda en les illes del Carib, a mesura que es 

consolidava la colonització espanyola i desapareixien les poblacions autòctones. Per la 

seua banda, el descobriment i colonitzaciñ espanyola del Carib es trobà des d‟un 

principi lligat a l‟esclavitzaciñ de la poblaciñ autòctona per a suplir la demanda de 

treball que necessitaven les explotacions establertes pels colonitzadors espanyols. Un fet 

que no es produí a Mèxic, on el que predominà fou més aviat una explotació de la 

poblaciñ indìgena a partir d‟un sistema més semblant la servitud, la qual cosa es trobà 

facilitada per l‟existència prèvia de sistemes semblants en les cultures maia i asteca. No 

obstant, els colons espanyols establerts a Mèxic també importaren molts esclaus 

africans per a intensificar l‟explotaciñ de les mines de plata i d‟or de la nova colònia. 

 

En conjunt, tot aquest panorama ens mostra fins a quin punt la història de 

l‟esclavatge i de la geopolìtica d‟aquest perìode es trobaren unides. Resulta significatiu 

destacar que, mentre a Europa el nombre d‟esclaus no augmentà, la servitud adquiria un 

caràcter més moderat, i el treball assalariat començava a ocupar un paper cada cop més 

important, a les colònies europees establertes en Amèrica l‟esclavitud jugà un paper 

primordial des d‟un principi. En un primer moment, com a conseqüència de la pròpia 

dinàmica de la conquesta sobre poblacions no cristianes, i pel desig d‟obtenir un 

enriquiment ràpid. En aquest sentit, el procés de conquesta no presenta cap caràcter 

radicalment diferent a les experiències històriques anteriors. Però el que sí resulta més 

rellevant és que, un cop es començà a estabilitzar la situaciñ, el que s‟inicià fou una 

forta demanda de mà d‟obra esclava importada, al Carib, el Brasil i les petites illes 

atlàntiques de Portugal. Entre els motius d‟aquesta forta demanda destaquen l‟escassa 

poblaciñ colona (i indìgena), l‟abundància de terres, i l‟existència d‟un mercat europeu 

que feien de l‟exportaciñ de certs productes un negoci rentable. El desenvolupament 

d‟aquesta activitat expansionista per part d‟Espanya i Portugal, despertà la condemna 

d‟alguns contemporanis (tant fora com dintre dels seus territoris), però el que sobre tot 

provocaren fou l‟interès de les potències veïnes, que es llançaren a la competició pel 

control l‟expansiñ comercial i territorial atlàntica (dins de la qual, el tràfic d‟esclaus 

constituïa un dels elements essencials, i més lucratius). 
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3. 4. 2. JEAN BODIN EN EL CONTEXT DE L’HUMANISME TARDÀ 

 

 

a) L’humanisme tardà 

  

A mesura que ens endinsem en el segle XVI, entrem en el que la historiografia 

actual ha anomenat humanisme, o Renaixement, “tardà”, en contraposició al primer 

humanisme, que és desenvolupà entre finals del segle XIV i durant tot el XV.
279

 Tal i 

com hem pogut comprovar al capítol anterior, el primer humanisme, que es desenvolupà 

en un context fonamentalment italià, es caracteritzà per una sèrie de trets molt concrets 

que li conferiren un caràcter prou homogeni. En aquesta coherència inicial contribuïren 

la presència d‟una sèrie de fonts molt concretes (principalment, l‟ideal ètic de la virtus 

procedent de Ciceró), la contraposició essencial al pensament escolàstic, i la defensa 

d‟un tipus de reflexiñ filosòfica diferent, centrada en problemes humans. Però conforme 

anà augmentant el nombre de fonts clàssiques disponibles, que sovint defensaven 

posicions no només diferents, sinñ també contràries, s‟anaren diversificant també les 

corrents de pensament dins l‟humanisme. Per altra banda, l‟extensiñ del moviment 

humanista des de les repúbliques autònomes, com Florència i Venècia, cap a governs 

monàrquics com els de Milà i Nàpols, i des de la península itàlica, cap a la resta 

d‟Europa, es multiplicaren també les interpretacions d‟aquest llegat clàssic, 

especialment en l‟àmbit polìtic.
280

 Tots aquests canvis influïren en una diversificació de 

l‟humanisme en diferents corrents, tal i com expressa R. R. Bolgar:  

 

  “Such movements as Cicerionianism, Neopolatonism, Anti-Scholasticism, the devotio 

moderna [...] the cult of political liberty, and  [...] the cult of efficient government, developed 

independently under their own steam, and by the sixteenth century the connections that had 

existed between them, deriving from the common matrix from which they originated, hat lost all 

importance. [...] Variety, not uniformity was the characteristic feature of the late Renaissance.” 

(1976b: 2). 

  

 Així doncs, front a una època en què el moviment humanista havia presentat una 

sèrie de trets comuns molt clars, el “Renaixement tardà” (late Renaissance), es 

                                                 
279

 Els termes de "Renaixement tardà" (late Renaissance) front a "primer Renaixement", o "primer 

humanisme" (early humanism) els hem extret de (Bolgar, 1976: 2). 
280

 Tal i com demostra detalladament G. Cambiano (2007a). 



249 

 

caracteritzà per la diversitat de corrents dintre del propi moviment. En aquest procés de 

diversificació influencià, en primer lloc, l'expansió del moviment cap a regions i 

contextos molt diferents arreu d'Europa, i en segon lloc, la fractura religiosa que 

divideix el continent a partir de la meitat del segle XVI. La difusió del protestantisme, 

l'establiment de la Contrareforma i les Guerres de Religió, acabaren amb les propostes 

conciliadores d'Erasme i Tomàs Moro, que marquen la fi de la primera etapa del 

moviment humanista des del punt de vista polític. Això provocaria també la desaparició 

de la confrontació radical que estableix el primer humanisme entre la tradició 

escolàstica (anomenada littera moderna) i el pensament dels clàssics (littera antiqua), a 

favor d'aquesta última. A partir de mitjan segle XVI alguns humanistes comencen a 

desenvolupar una major confiança en les obres científiques i culturals del seu temps, i 

per tant, comencen a reconèixer alguns mèrits a “l'època moderna”. Per altra banda, la 

difusió del coneixement de les obres clàssiques arribaria també als defensors de valors 

contraris al republicanisme i el laïcisme del primer humanisme, que començaran a 

elaborar respostes cada cop més elaborades a les representacions més radicals d'aquest 

pensament, com Maquiavel. El més interessant, des del nostre punt de vista, és que 

durant el transcurs d'aquests canvis no parà de desenvolupar-se un coneixement cada 

cop més complet de la història i l'estructura social de la Grècia i Roma antigues, i al 

mateix temps, menys tancat a la visió d'unes poques fonts (que és el que havia 

caracteritzat el primer humanisme). C. Vassoli ha destacat l'assentament d'aquests 

canvis en el pensament humanista i la forma d'aproximar-se al passat, de la següent 

manera: 

 

  L'image humaniste du 'nouvel Adam' qui a trouvé dans l'exemple des anciens 

l'inspiration et la force pour vaincre la 'sombre ignorance' des 'modernes', se transforme, en un 

siècle, dans une 'personnalité' bien differénte, celle de l'historien-philologue habitué à juger tous 

les évenements du passé avec la rigueur de sa science, à en éliminer les traits conventionnels et 

les 'archétypes' mythiques. (Vasoli, 1976: 69). 

 

 A Jean Bodin podem observar clarament la utilització d'aquest mètode d'estudi 

de les fonts clàssiques molt més crític, que avança ja moltes de les característiques del 

mètode historiogràfic actual. Tanmateix, cal tenir en compte altres aspectes de tipus 

ideològic i polític per a comprendre les importants diferències que separen a Bodin de la 

resta d'autors que hem vist al capítol anterior. 
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b) Context ideològic i polític 

 

 La vida de Jean Bodin (1530-1596) es desenvolupà de manera paral·lela a la de 

molts altres humanistes. Fou fill d‟un sastre acomodat, i per tant, de classe mitjana, 

entre 1554 i 1556 es formà com a jurista en Tolosa, on prengué contacte amb les idees 

humanistes que abraçà de forma oberta (Bravo Gala, 1985: xv-xvii). Aquesta doble 

formació, com a jurista i com a lector autodidacta de les fonts clàssiques, confereixen a 

Bodin una formació important pel que fa al món antic, especialment en els seus aspectes 

polítics i jurídics, que són els que li desperten un major interès. Aquest important 

coneixement de les fonts clàssiques es posa ja de manifest a la seua obra Methodus ad 

facilem historiarum cognitionem (1566), on fa una revisió de les fonts historiogràfiques 

disponibles en el seu temps i sobre la forma d‟utilitzar la història com a font de 

coneixement de la societat (Bravo Gala, 1985: xii). Tal i com hem comentat més amunt, 

durant la segona meitat del segle XVI el coneixement de les fonts clàssiques era molt 

major, no només a Itàlia, sinó també a altres països com França, Anglaterra i Espanya. 

França, en concret, es convertì en un dels principals nuclis de l‟humanisme europeu 

durant el segle XVI, especialment a partir de nuclis universitaris com Tolosa i París. Per 

altra banda, durant aquesta època existia ja una certa tradició d‟estudis “antiquaris” 

sobre diversos aspectes relatius a l‟antiguitat (com l‟organitzaciñ institucional, les lleis 

o la moneda), que començarien a tenir una certa importància per al coneixement de 

l‟antiguitat en els autors d‟aquesta època, com per exemple Bodin (Cambiano, 2007: 

139). És important destacar que durant el segle XV, la única font d‟informaciñ sobre la 

Grècia i Roma antigues que tingueren els humanistes foren les fonts clàssiques, però a 

partir del segle XVI les obres “antiquàries” començaren a sumar-se. Aquestes no 

deixarien de tenir un pes secundari en el coneixement del món antic fins a finals del 

segle XVIII, però a pesar d‟això, la seua presència en les biblioteques d‟erudits com 

Bodin és ja un fet remarcable en la història de la historiografia. Però l‟element que ens 

interessa destacar més de la concepció historiogràfica de Bodin expressada al Methodus 

és la seua concepció “progressista” de la història, que resulta del tot estranya per a la 

seua època.  
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En segon aspecte que volem destacar pel que fa al context en què visqué Bodin, i 

dins el qual pren especial valor la seua obra, és el de la construcció de l‟estat-nació 

modern. L‟estat-nació és un concepte historiogràfic actual que fa referència a una figura 

polìtica que els contemporanis no coneixien com a tal, i que s‟havia començat a 

configurar durant l‟època tardomedieval, quan diverses monarquies europees 

començaren a augmentar les seues cotes de poder sobre l‟estament nobiliari, i a establir 

nous llaços de relació política amb els estrats baixos de la població, evitant el paper 

intermedi de la noblesa. En aquest procés de llarga durada, la recuperació del Corpus 

Iuris Civilis a finals del segle XII jugà un paper molt important, ja que la monarquia 

començà a treballar en l‟establiment d‟un dret comú per a tots els seus súbdits, basat en 

la fixació per escrit del que fins aleshores havia sigut el dret consuetudinari i en el 

referent teòric que constituïa la legislaciñ romana. Es tractava d‟una nova font de poder 

que s‟interposava al control dels nobles sobre els seus vassalls, i també en certa mesura 

(degut al seu caràcter laic), al de l‟església sobre els seus feligresos. Els principals 

recolzaments que utilitzà la monarquia en aquest procés foren les ciutats, i dins 

aquestes, les classes mitjanes conegudes actualment amb el nom de “burgesia”, d‟on 

prové bona part dels nous cossos de funcionaris que es constitueixen en aquesta època. 

Jean Bodin encaixa perfectament dins aquest model, tant per la seua trajectòria vital 

(origen burgès, bona formació jurídica i treball com a jurista), com pel seu pensament: a 

favor de la prerrogativa reial i d‟un cos legislatiu fort, a partir de la codificaciñ del dret 

consuetudinari sobre la base de la legislació romana.  

 

La codificaciñ del dret consuetudinari ja s‟havia iniciat a França durant el segle 

XIII, però aquesta mantingué un procés continu d‟extensiñ ininterrompuda fins a nous 

camps fins al segle XVIII, de manera que Bodin es trobava al bell mig d‟un procés que 

es trobava ja en marxa, però que fins aleshores no constava d‟una base ideològica clara. 

Bodin fou, en bona mesura, l‟ideòleg d‟aquest procés d‟enfortiment de l‟estat-nació 

basat en la figura del monarca a partir del debilitament de la noblesa feudal, i de 

l'enfortiment de la figura del ciutadà: que experimenta una evolució progressiva, de serf 

del senyor feudal, a súbdit del monarca modern des dels inicis del segle XIV, com ja 

hem comentat (cap. 2. 2. 4).  

 

Aquest context d‟augment del poder de l‟estat-nació i la ciutat, en detriment de 

la noblesa feudal, fou també un dels factors que propiciaren l‟apariciñ autèntica 
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literatura, o millor dit tratadìstica, sobre l‟organitzaciñ polìtica de l‟estat. Tal i com J. G. 

A. Pocock i altres autors han destacat, aquesta es començà a configurar a ciutats-estat 

com Florència i Venècia, de la mà de defensors del règim republicà, com Leonardo 

Bruni, Palmieri o Maquiavel. Però tal i com hem vist també amb Pontano, a partir del de 

la segona meitat del segle XV l‟humanisme ja havia transcendit a la Cort d‟una 

monarquia com era Nàpols, la qual no només l‟acceptà, sinñ que fins i tot el potencià. 

L‟humanisme de base monàrquica com el de Pontano pren un caràcter diferent al 

florentí, i a pesar de mantenir aspectes bàsics, com són la secularització del pensament i 

el sorgiment d‟una reflexiñ cientifista, perdé bona part del republicanisme radical que 

havia caracteritzat l‟humanisme florentì.  

 

A partir de principis del segle XVI el moviment humanista s‟estendria 

ràpidament a altres estats monàrquics, com Espanya, França i Anglaterra, tant a les 

ciutats com en l‟àmbit de la Cort, on també obtindria un notable èxit. En aquest èxit del 

moviment humanista en els àmbits cortesans de les grans monarquies, així com els 

importants lligams que sovint s‟estableixen entre humanistes de classe mitjanes i els 

òrgans més importants de poder, sembla que es troba una interès del poder monàrquic 

per transcendir els llaços de poder feudal de la noblesa i l‟església, per tal de fundar un 

nou tipus de relació, basada en una relació directa entre el súbdit, o ciutadà, i el 

monarca, sobre una base jurídica fonamentalment laica. No obstant, obres com la 

Utopia de Tomàs Moro, o la mateixa disparitat d‟opinions que mostra Maquiavel entre 

El Príncep i els Discorsi (que només distribuí entre els seus amics), ens fan sospitar que 

aquesta aliança amb el poder monàrquic era més interessada que sincera, i que molts 

d‟aquests humanistes mantingueren en el seu fur intern els principis republicans.  

 

Per altra banda, dins d‟aquesta nova literatura “absolutista” construïda sobre 

bases del pensament polític clàssic, tampoc deixaren de ser utilitzats els arguments de 

tipus més tradicional en l‟edat mitjana, com eren les referències a l‟ordre divì, com a 

base de l‟estructura de poder, o a la vida de Crist, com a model de la moral que havia de 

conduir les coses de l‟estat. Aquesta segona vessant més religiosa de la literatura “espill 

de prínceps” fou la seguida per una gran part dels autors d‟aquesta època, com per 

exemple Erasme, i tingué una acollida millor entre les jerarquies eclesiàstiques i 

polìtiques d‟aquesta època que no pas la descreguda obra de Maquiavel, que escrivia 

sobre “ciò che è, non ciò che dovrebbe essere” (Machiavelli, 1852 [1516]). L‟òptica de 



253 

 

Bodin es trobava entre la d‟aquests dos autors, ja que mantingué una forta convicciñ en 

els principis cristians (i fins i tot en determinats principis religioso-polìtics d‟origen 

medieval), però al mateix temps es desvincula dels trets idealistes que trobem en la 

concepciñ polìtica d‟Erasme i altres autors del seu temps, i s‟apropa molt més a la 

perspectiva “materialista” de Maquiavel, ja que es tracta d‟una teoria polìtica 

principalment centrada en la seua aplicació real. 

 

 L‟obra de Maquiavel ens ofereix un dels referents més interessants per a 

comprendre el contingut de l‟obra de Bodin, que suposa la continuaciñ d‟alguns dels 

postulats de Maquiavel, però també la reacció radical a altres dels seus plantejaments. 

Per altra banda, també resulta interessant comparar l‟obra d‟ambdñs autors perquè, tal i 

com ha posat de manifest Josep Fontana, els plantejaments historiogràfics i de teoria 

política més avançats del segle XV i principis del XVI procediren de florentins com L. 

Bruni i Maquiavel, sofriren un fort estancament en el segle XVI com a conseqüència de 

la reacció de la Contrarreforma i del fracàs del republicanisme florentí (1982: 48). Però 

durant la segona meitat del segle XVI es produì un trasllat d‟alguns dels plantejaments 

més innovadors del pensament florentí a França, on la historiografia experimentà una 

gran transformació de la mà dels teòrics de l‟histoire perfaite, com E. Pasquier i J. 

Bodin (1982: 49). L‟estudi comparatiu de Maquiavel, que constitueix la última 

expressió, i el punt més elevat, de la tradició humanista florentina, amb Bodin, que 

constitueix el màxim representant de la filosofia política i la historiografia franceses del 

Renaixement, ens aportarà una valuosa informació sobre les formes en què es produí 

aquesta “transmissió del pensament”, i sobre quins elements no en sobrevisqueren. 

 

 En primer lloc, cal que fem referència al que podríem anomenar la “construcció 

d‟una ciència polìtica”. Maquiavel fou el primer autor conegut que es plantejà com a 

objectiu establir una sèrie de lleis del comportament humà en matèria política a través 

de la comparació entre els casos procedents de països i moments històrics diferents. 

Bodin recollí el mateix plantejament, especialment la idea de traçar una sèrie de 

conceptes clau, d‟aplicaciñ universal, a partir de l‟estudi de diferents casos històrics. El 

plantejament de Bodin parteix d‟una perspectiva més jurìdica, i per tant, més 

preocupada en l‟establiment de conceptes i normes d‟aplicaciñ universal, més que no 

pas l‟establiment de pautes de comportament, però el que guia la seua metodologia de 

treball en essència són els mateixos plantejaments “cientifistes” de Maquiavel. 
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Especialment, crida l‟atenciñ la pretensiñ d‟universalitat que caracteritza ambdñs autors, 

els quals es fan servir de tot tipus de fonts, especialment els referents clàssics, però 

també alguns exemples històrics, i tot això combinat en tot moment amb casos del seu 

temps que ambdós autors coneixien bé com a conseqüència de la seua professió jurídica, 

i del paper que jugaren com a polítics destacats de primera línia.  

 

 En l'àmbit de les diferències entre ambdós autors cal destacar, en primer lloc, un 

coneixement de les fonts clàssiques molt major per part de Jean Bodin. La recuperació, 

edició i difusió de les fonts clàssiques experimentà un gran desenvolupament durant el 

període que separa ambdós autors. Això marcaria, entre altres coses, el pas d'una 

concepció del món antic encara marcadament ciceroniana per part de Maquiavel, a una 

altra molt més àmplia per part de Bodin, marcada pels plantejaments polítics d'autors 

com Polibi, Posidoni i Plutarc (a més dels ja clàssics,  Plató i Aristòtil). Per altra banda, 

el context històric i polític en què es situa cada un d'aquests autors són molt diferents. 

Mentre Maquiavel es trobava fortament identificat amb la fase més popular de la 

república de Florència, fins al punt que sofrí l'exili amb la tornada del poder dels 

Mèdici, Bodin es convertí en un dels personatges més influents de França, una de les 

monarquies més poderoses del moment. Ambdós autors comparteixen la metodologia 

d'anàlisi dels assumptes polítics i la perspectiva d'estadistes, però mentre Maquiavel es 

caracteritza per la defensa dels conceptes clàssics de ciutadania i república, Bodin 

insisteix en la superioritat de la sobirania de la monarquia sobre tots els membres de 

l'estat. Per últim, el caràcter marcadament religiñs de Bodin (a partir d‟una tendència 

que s‟apropa bastant al protestantisme), el porta a concepcions molt diferents en algunes 

qüestions a les de Maquiavel, que es caracteritzà per un fort laïcisme i un enfrontament 

radical amb l‟església de Roma.  

 

 Per tots aquests motius Bodin reacciona fortament amb el pensament de 

Maquiavel, que al Prefaci de Les Les Six Livres de la République el considera en: “la 

vogue entre les couratiers des tyrans [...] Atheiste, et ignorant des bonnes lettres...” 

(1986 [1516]: 12). El qualificatiu de atheiste prové del caràcter laïcista de Maquiavel, i 

la consideració de “ignorant des bonnes lettres”, del seu desconeixement de moltes de 

les fonts clàssiques que sí que utilitzaria Bodin. Però el que més ens interessa destacar 

és la seua descripció de Maquiavel com en “vogue entre les couratiers des tyrans”, la 

qual cosa ens mostra una diferència de perspectiva important entre ambdós autors. 
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Maquiavel concep l‟estat com una construcciñ social realitzada i mantinguda per la 

voluntat dels membres que l‟han constituït, els ciutadans, on l‟existència de monarques i 

altre tipus de governants s‟explica per la fortuna, per l‟esdevenir de les coses, però no 

pas per un motiu superior (com la voluntat divina).
281

 Per aquest motiu Maquiavel es 

presenta als ulls de Bodin com el teòric de la “tirania”, ja que si una monarquia d‟origen  

ancestral, com era la francesa, no es trobava sancionada per una causalitat d‟ordre 

superior, aquesta no tenia més rañ d‟existir que qualsevol altra, la qual cosa suposava un 

greu problema de legitimitat en una època de guerres civils com és el moment en què 

Bodin escriu la seua obra (com veurem més avall). El que trobem aquí, a primer cop 

d‟ull, és l‟enfrontament entre la concepciñ republicana del mñn clàssic recuperada per 

l‟humanisme italià a partir de Cicerñ, i la concepciñ teocràtica d‟origen medieval. Però 

al mateix temps, i precisament com a conseqüència del desenvolupament que havia 

experimentat el pensament polìtic de la mà de l‟humanisme, la idea de la sobirania 

divina adquirirà una dimensió nova a partir del segle XVI. Es tracta de la teoria de 

l‟absolutisme monàrquic, que troba precisament en Jean Bodin un dels seus primers 

exponents, i un dels més destacats. 

 

 

 En tercer lloc, cal tenir en compte un tercer aspecte, que és el del context 

específic en què Bodin desenvolupà Les Six Livres de la République. Es tracta de la 

profunda crisi ideològica i política en què quedà sumit el regne de França durant la 

segona meitat del segle XVI com a conseqüència de les Guerres de Religió. Aquest 

conflicte s‟originà com a conseqüència de la penetraciñ de les idees protestants en 

França, i especialment, del fet que diversos personatges de la noblesa abraçaren aquest 

nou tipus de religiositat, la qual cosa provocà la reacciñ d‟altres grups nobiliaris. Aixì, 

el que en principi era un conflicte religiós acabà enredant-se en conflictes de poder en 

diversos àmbits: d‟uns grups nobiliaris contra altres, d‟alguns grups nobiliaris contra el 

poder creixent de la reialesa, de camperols per resistir-se als tributs de la monarquia, a 

classes ciutadanes per resistir el poder de la noblesa, i finalment, en una disputa 

dinàstica entre diferents pretendents a la corona de França. Per altra banda, la pertinença 

a un o altre grup religiós també implicava una determinada concepció de les relacions 
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 El Príncep, que és l‟obra de Maquiavel que coneixia Bodin, és un perfecte exemple del que acabem de 

dir (Cfr. Machiavelli, 1852). 
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entre el poder polític i el religiós, així com determinades aliances en l‟ordre 

internacional. 

 

El paper de Jean Bodin en aquest conflicte fou el de recolzar la prerrogativa 

reial, i al mateix temps, la llibertat de culte (la qual cosa podia suposar la superació del 

conflicte, però també, l‟opciñ defensada pels protestants, els hugonots). Aquest últim 

aspecte ha portat a diversos autors a dubtar sobre les vertaderes creences de Bodin que 

presenten alguns trets molt particulars, que l‟apropen molt al que en l‟època 

s‟anomenava “heterodòxia”. Però si per un costat Bodin s‟aproximava prou al partit 

hugonot pel que fa a algunes de les seues conviccions particulars, a la introducció de 

Les Six Livres de la République llança una crítica contra aquells que: “qui sous voile 

d‟une exemption de charges, et liberté populaire, font rebeller les sujets contre leurs 

Princes naturels” (1986 [1516]: 14), en clara referència a la secció més radical de la 

literatura hugonot desenvolupada durant aquest període (Skinner, 1985: 292). Pel que fa 

al recolzament a la monarquia, Bodin tenia tant motius ideològics com particulars per a 

fer-ho. En 1561 havia passat a formar part del Parlament de París, i en 1570 passà a 

tenir un paper de certa importància en la cort reial, que li arribà a confiar algun càrrec de 

poder (Bravo Gala, 1985: xx). Bodin no passà a figurar entre les persones més influents 

de la cort, però sì un funcionari d‟alt reconeixement social fortament implicat amb el 

projecte de la corona, i que en els àmbits editorial i jurídic francesos (i fins i tot a 

l‟estranger) arribà a gaudir d‟un alt reconeixement.  

 

No obstant, Bodin experimentà una evolució ideològica, que passà del 

constitucionalisme que s‟observa al Methodus, a la defensa inexorable de l‟absolutisme 

que expressa a Les six livres. Una evolució que sembla trobar-se estretament lligada 

amb la forta radicalitzaciñ que experimentà el partit hugonot a partir de l‟any 1572, i 

que fou l‟origen d‟un gran nombre de pamflets a favor del “dret de resistència” i el 

“tiranicidi” (Skinner, 1985: 292, 311-319). El resultat de l‟obra de Bodin fou la defensa 

de l‟enfortiment de la monarquia com a soluciñ per al conflicte religiñs, la qual cosa el 

conduí (a partir de la seua formació humanista) a defensar una categoria del cos polític 

pràcticament desconeguda en la literatura del seu temps: la noció de “l‟estat”. Tal i com 

Q. Skinner ha demostrat, Bodin fou un innovador en emprar els conceptes d‟estat (État) 

o república (république), com a categoria independent, tant del concepte “poble” o 

conjunt de la ciutadania, per un costat, i del governant, per l‟altre (1985: 365-366). 
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L‟evoluciñ cap a aquest nou concepte es produì a partir de la recuperaciñ humanista del 

concepte ciceronià de res publica, que fou buidat dels seus contingut antimonàrquic i de 

participació ciutadana, i convertit en un nou concepte de caràcter abstracte i aplicació 

universal. 

 

En aquesta concepció influencià en bona mesura el concepte de “comunitat 

ciutadana” de la Política d‟Aristòtil, per a la qual usa el terme polis, i que l‟autor grec 

havia conceptualitzat com una unitat que podia classificar-se en diferents tipologies 

(democràcia, oligarquia i monarquia) en funciñ de l‟organitzaciñ concreta de cada una. 

Però la definició que atribuïa Aristòtil al concepte de polis, és a dir, al subjecte d‟estudi 

de la Política, era la de la comunitat sobirana, composta per la unió de diverses famílies 

reunides en poblacions menors, i que és autosuficient (Polit., I. 1-2, 1252a), en resum, el 

que entenem actualment per ciutat-estat. Un concepte que ens remet fonamentalment a 

aquell llatí de res publica (república), tot i que pogués comprendre diferents tipus 

d‟organitzaciñ polìtica. El concepte de Bodin fa una major incisiñ en la nociñ de 

“sobirania”, que s‟adequa millor als termes llatins de potestas i d‟imperium, tal i com 

podem observar en la definiciñ que estableix de república a l‟inici de Les Six Livres: 

“La République est un droit gouvernment de plusieurs mesnages et de ce qui leur est 

commun avec puissance souveraine” (1986: 27). Així Bodin crea una concepció de 

l‟estat (la república) com element extern als membres d‟una comunitat, però que al 

mateix temps els és comú, i com a tal l‟han de defensar i preservar, en un sentit 

semblant al que tingueren molts autors clàssics durant l‟etapa imperial de Roma. En 

contrapartida, el rei, cap visible i representatiu de la sobirania de la república, s‟havia 

d‟encarregar de la protecciñ dels ciutadans i dels seus béns, i de que la justìcia funcionés 

bé. 

 

 

c) Context teòric 

 

 Un cop ubicat Bodin dins aquests tres contextos històrics i polítics cal que ens 

fixem en el significat que tingué la seua obra en relació al llegat teòric que el precedia. 

En aquest sentit, cal situar l‟obra de Bodin principalment en l‟àmbit de la 

jurisprudència, que és d‟on ell provenia per la seua formaciñ acadèmica i professional, i 

en bona mesura, el destinatari per al qual estava destinada l‟obra (tot i que no l‟únic). En 
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el segle XVI, la teoria jurídica a França (com en molts altres països europeus) es trobava 

dividida en dues grans tendències. Per un costat, es trobava l‟escola tradicionalista, de 

tradició “bartolomista”, que es basava en l‟ús del Corpus Iuris Civilis, però també de la 

dialèctica escolàstica i de la tradiciñ consuetudinària que ja s‟estava aplicant. En altres 

paraules, aquesta tradició jurídica es caracteritza per utilitzar la legislació romana, però 

en combinaciñ amb les altres tradicions jurìdiques i teòriques existents a l‟Europa del 

moment, la qual cosa desembocà en la creaciñ d‟un nou cos legislatiu. Per altra banda, 

es trobava la tendència de “l‟humanisme crític”, que tenia per objectiu principal la 

restauraciñ de la puresa del dret romà. Es tracta d‟una tendència que atorga un gran 

valor a la legislació romana en el seu estat original, i que per això desenvolupà 

tècniques de crítica dels textos, a partir de l‟erudiciñ i els coneixements filològics. 

Aquesta tendència tingué una importància menor que l‟anterior en la pràctica dels 

tribunals europeus, però per contra, gaudí de gran prestigi a les universitats, 

principalment a les de Bourges i Toulouse.  

 

 Bodin es formà en aquesta segona universitat, i es convertí en un partidari 

d‟aquesta segona tendència en una època (dècada de 1550) en la qual absorbeix els 

principis humanistes, i adquireix un gran afecció pel coneixement de les fonts 

clàssiques, les quals consultà amb interès, no només jurídic, sinó també per la teoria 

política i la història. Durant aquesta època és molt probable que Bodin adquirís el 

coneixement d‟algunes de les obres humanistes més conegudes en la època, com El 

Príncep de Maquiavel. Però a partir de l‟inici de la seua carrera laboral al Parlament de 

París en 1561 sembla el nostre autor experimentà una evolució de les seues idees cap a 

la tradició jurídica “bartolomista”, que era la que predominava als tribunals, i que 

segons Bravo Gala, s‟apropava més a la realitat social del seu temps. En 1566 publica el 

Methodus, com ja hem comentat, i aquì s‟observa ja una evoluciñ de les seues idees 

perquè critica la posiciñ d‟aquells “gramàtics” per als quals la salvaciñ de l‟estat “depèn 

de la sola virtut de les paraules” (Methodus, Ded.), i es mostra més partidari del dret viu 

(Bravo Gala, 1985: XXIV). Però aquest canvi de postura no suposà una ruptura total 

amb l‟humanisme, ja que Bodin mantingué els seus principis historicistes pel que fa a la 

crítica dels textos clàssics, i de fet, els portà fins a les seues últimes conseqüències 

(Bravo Gala, 1985: XXIV).
282

 De fet, el que sembla mostrar-nos Bodin és més una 

                                                 
282

 Bodin emplea un sistema de crìtica textual i de citacions a l‟interior de les seues obres que sembla 

presagiar la gran revolució historiogràfica que suposarà la difusió del sistema erudit de Mabillon al segle 
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evolució general del moviment humanista durant el segle XVI, que una ruptura amb 

aquest, ja que moltes de les característiques del seu pensament són plenament 

renaixentistes. Entre aquestes cal destacar: la utilitzaciñ d‟obres com la Política 

d‟Aristòtil, i la República i les Lleis de Plató, com a base teòrica sobre la qual 

estructurar la seua obra, la defensa d‟una religiositat interior (que podrìem qualificar 

d‟erasmiana o d‟un protestantisme moderat), i la utilitzaciñ d‟una metodologia d‟estudi 

que podríem qualificar de “cientifista”. 

 

 En aquest últim sentit, Pedro Gala apunta que l‟objectiu últim del Mètode era: 

“el descubrimiento de un sistema de Derecho universal que permita organizar 

adecuadamente la vida social. [...] es preciso iluminar el [...] escenario de la Historia 

con categorías universales” (1985: XXV). En la persecuciñ d‟aquest objectiu, la 

història constituïa per a Bodin una eina eficaç per a aconseguir “indicaciones muy 

precisas de lo que conviene procurar o evitar” (Methodus, apud. Bravo Gala, 1985: 

XXV). En altres paraules, el que estava fent Bodin era una espècia de ciència de la 

jurisdicciñ i la polìtica a partir d‟uns plantejaments molt semblants als de Maquiavel (tot 

i que Bodin és més sistemàtic), i que trencava radicalment amb l‟escolàstica medieval 

(que es basava únicament en l‟estudi de la veritat revelada, i per tant, no resultaven 

necessàries les deduccions de lleis generals a partir de l‟observaciñ de casos 

particulars).
283

 És important destacar aquest aspecte, perquè és una de les mostres més 

clares de que, a pesar de que Bodin s‟oposés ideològicament a les propostes de 

republicanisme cívic com la de Maquiavel, de gran importància en el seu context 

històric i polític, metodològica i teòricament, compartien molts elements comuns. Uns 

elements, que podem identificar com la base teòrica i metodològica dels moviments 

humanista i renaixentista, i que de fet, constitueixen les bases de la construcció del 

pensament modern, tant en l‟àmbit cientìfic, com en l‟ideològic i el polìtic.  

 

 D‟altra banda, Pierre Mesnard (1962) ha remarcat en la concepciñ històrica de 

Bodin la presència capdavantera d‟un pensament nacionalista (el qual pareix trobar-se 

estretament lligat a la seua concepciñ de la sobirania) i la construcciñ d‟una història des 

                                                                                                                                               
XVIII. En tot cas, el jurídic fou un dels àmbits en què aquestes tècniques de crítica textual es 

desenvoluparen més prompte. 
283

 És a dir, el sistema aplicat per Aristòtil. A partir de la baixa mitjana l‟escolàstica sofreix una sèrie de 

canvis importants amb la recuperaciñ d‟Aristòtil, i les aportacions de Sant Tomàs d‟Aquino i Guillem 

d‟Òkham, que a partir d‟una argumentaciñ religiosa iniciaren la introducció dels principis científics més 

bàsics a les universitats europees.  
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d‟una perspectiva sociològica, jurìdica i nacional, en uns termes molt similars als de la 

història que es desenvoluparà al segle XVIII. En resum, podem dir que Bodin 

constitueix un dels escriptors més destacables del segle XVI, tant per la modernitat de 

les seues propostes polítiques, ideològiques i historiogràfiques, com per la seua 

immensa cultura, que combinava: “l‟esperienza della riflessione storico-politica del 

primo Cinquecento italiano [...] la tradizione classica [e] la tradizione giuridica [...] nel 

suo momento di maturo umanesimo giuridico” (Quaglioni, 1992: 5). Però al mateix 

temps, també cal ubicar a Bodin com un enemic de les idees de l‟humanisme cívic i un 

defensor de la monarquia absoluta, la sobirania d‟origen divì, i el principi d‟autoritat 

basat en l‟estructura de la famìlia. Això el col·loca en un àmbit ideològic que podrìem 

qualificar de “conservador”, però que situat en relació a la història del pensament resulta 

totalment modern, ja que Bodin havia construït el pensament a partir del coneixement i 

crìtica de les principals obres de l‟humanisme renaixentista, i d‟un extens coneixement 

de les fonts clàssiques. Per altra banda, Bodin plantejà algunes idees absolutament 

innovadores, com una nova concepció de la teoria política centrada en la figura de 

l‟estat, que es converteix en el subjecte principal de la seua obra, o la sorprenent 

presència d‟un notable “progressisme” en la seua concepció de la història, molt estrany 

per en la seua època. 

 

 

2. 2. 3. LES FONTS DE L’ANTIESCLAVISME DE BODIN 

 

 

a) L’antiesclavisme de Bodin 

 

 L‟objectiu de Jean Bodin quan escrigué Les Six Livres de la République era crear 

un compendi de ciència política a partir de la trajectòria ja marcada per les obres de 

Plató i Aristòtil (les quals cita com precedents principals al Prefaci), però també del 

coneixement jurìdic, que és d‟on prové la seua formaciñ, i tot això unit a un bon nombre 

d‟exemples (tant històrics, com de diferents parts del mñn a la seua època), per a 

il·lustrar cada un dels elements comentats a l‟obra. Per altra banda, l‟objectiu de Bodin 

a nivell més immediat era el d‟influenciar sobre la França de la seua època, i 

especialment, determinats sectors, a més de crear una obra útil per als estudiosos de dret 
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i els filòsofs de la política a nivell de tota Europa (per tot això reescrigué posteriorment 

una nova versió de la mateixa obra en llatí).  

 

En aquesta obra, destinada a ser el gran primer tractat de ciència política de 

l‟època moderna, Bodin dedicà un capìtol sencer a la instituciñ de l‟esclavatge, 

anomenat: “De la puissance seigneuriale, et s‟il faut soufrir les esclaves en la 

Republique bien ordonnée”, ubicat al capìtol cinquè del llibre I de l‟obra  (Bodin, 1986: 

85-110). El fet que un autor d‟una obra de filosofia polìtica dediqués un capìtol sencer 

de la seua obra a discutir aquesta qüestió és un fet remarcable, i més encara que ho fes 

des d‟una perspectiva fonamentalment polèmica, amb l‟objectiu de discutir la moralitat 

de l‟esclavatge en si mateix. El motiu pel qual Jean Bodin professà una oposició 

absoluta a la instituciñ de l‟esclavatge en una època en què era generalment acceptat, es 

trobava en una fase d‟expansiñ (a l‟Amèrica), havien adquirit una gran influència una 

sèrie de fonts que el legitimaven clarament (Aristòtil i el dret romà), no resulta fàcil 

d‟explicar. En paraules del gran especialista en les concepcions morals de l‟esclavitud 

David Brion Davis: “El que Jean Bodin mostrara una acentuada hostilidad hacia la 

esclavitud humana y originara lo que podría llamarse apropiadamente una filosofía 

antiesclavista, plantea un problema desconcertante” (1966: 108). El “desconcert” de 

Davis resulta més que justificat per a qualsevol que s‟aproxime a la literatura d‟època 

moderna i descobrisca que el de Bodin és l‟atac més clar i important a la instituciñ de 

l‟esclavitud dels segles XV al XVII, i que no ens tornarem a trobar plantejaments 

similars fins a l‟arribada del moviment il·lustrat al segle XVIII. Això ens porta a una 

dimensió problemàtica: la posició de Bodin es pot explicar únicament com un fet 

estrany a la seua època, fruit d‟una ment excepcional? Aquesta és la soluciñ per la qual 

es decanta Davis:  

 

   “Pero de todos los pensadores políticos del Renacimiento fue en ciertos aspectos el más 

original y moderno. Contribuyó no poco a crear la idea de la soberanía como una autoridad 

política suprema que responde al cambio mediante una legislación constructiva. Sus opiniones 

sobre la esclavitud no eran más anómalas que sus opiniones sobre el estado, y en última instancia 

debe considerárselas producto de un espíritu singularmente independiente.” (1968: 108) 

 

 La solució que ens presenta Davis del problema és, doncs, que: “Sus opiniones 

sobre la esclavitud [...] debe considerárselas producto de un espíritu singularmente 

independiente.” Però si això fos totalment cert, i les idees de Bodin foren tan estranyes a 
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la seua època, aquestes haurien d‟haver resultat incompreses i la seua obra hauria 

d‟haver assolit un escàs grau de difusiñ, però el que en realitat succeì fou tot el contrari. 

El Methodus i Les Six Livres de la République foren reeditades en diverses ocasions 

durant la vida de l‟autor, i quan aquest viatjà a Anglaterra en 1581 descobrí amb plaer 

que la segona obra era estudiada en les universitats de Londres i Cambridge (Bravo 

Gala, 1986: xxi). Això significa que Bodin construí un discurs polític que fou plenament 

comprès pels seus contemporanis, que es dividiren entre animats defensors i fervorosos 

detractors. Aquest fet ens situa en la necessitat d‟explicar l‟obra de Bodin dins el seu 

context teòric i ideològic, ja que si bé és cert que Bodin presenta un caràcter pioner per 

a la seua època en nombrosos aspectes, i amb un caràcter molt original, no ho és menys 

que el discurs que elaborà en la seua obra es trobava inscrit en una sèrie de paràmetres 

teòrics i ideològics que permeteren que fora entesa pels seus contemporanis, i que fins i 

tot, obtingués una gran rellevància. Per a tractar de donar resposta al problema que aquí 

plantegem començarem l‟anàlisi de l‟obra de Bodin per aquells elements als quals sì 

podem donar resposta. 

 

 

b) El plantejament teòric i les influències clàssiques 

 

 En primer lloc, sí que podem donar resposta a una qüestió: perquè introdueix 

Bodin el problema de l‟esclavatge a un dels capìtols inicials de Les Six Livres de la 

République, i li dedica una atenció especial? La resposta a aquesta primera qüestió la 

podem oferir a partir del que ja hem vist al capítol anterior. El tractament especial que 

rep la institució de la servitus al Corpus Iuris Civilis suscitaria l‟interès de diversos 

humanistes per l‟estudi d‟aquesta instituciñ, tant a l‟antiguitat com en la seua època. Tal 

i com hem pogut comprovar també al capítol anterior, quasi tots els humanistes que 

dedicaren una certa atenciñ a la situaciñ de l‟esclavatge en l‟antiguitat posseïen una 

formaciñ jurìdica. El fet no és casual. Fou precisament el tractament d‟aquesta qüestió 

en la legislaciñ romana en primer focus d‟interès per l‟esclavatge en l‟antiguitat. Un 

interès que sorgì, per altra banda, com a conseqüència de l‟apariciñ d‟una concepciñ 

diferenciada de les institucions de la “servitud” i de “l‟esclavatge” a finals de l‟edat 

mitjana. En Bodin aquesta diferenciació, que ja trobàvem en els autors anteriors, es fa 

molt més neta en escriure en francès, i utilitzar el neologisme esclave. Pel que fa a la 

influència de la legislació romana, aquesta es fa present des de l‟inici del capìtol cinquè, 
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amb la definiciñ del concepte d‟esclau (esclave) a partir dels mateixos termes presentats 

pel Corpus Iuris Civilis:
284

 “Or tout esclave est naturel, a sçavoir, engendré de femme 

esclave, ou faict par droit de guerre: ou par crime, qu‟on appelle esclave de peine: ou 

qui a eu part au prix de sa liberté...” (1986: 85-86). Tal i com es pot observar, Bodin 

pràcticament repeteix els continguts de la legislació romana, sense fer cap comentari 

respecte a l‟aplicaciñ real de la seua època, en la qual la últimes dues tipologies citades 

no conduïen al que aleshores s‟anomenava “esclavitud”.  

 

 L‟altra gran font de Bodin és La Política d‟Aristòtil. Al Prefaci Bodin ja cita a 

Plató i Aristòtil les seues referències principals. No obstant, Bodin afegeix que ambdós 

autors “ont tranché si court leurs discours politiques, qu‟ils ont plustot laissé en 

appetit”, i afegeix: “joinct aussi que l‟experience depuis deux mil ans ou environ qu‟ils 

ont escrit, nous a faict cognoistre [...] que la science Politique estoit encores a ce temps 

là cachee en tenebres fort espesses” (1986: 11). L‟observaciñ de Bodin és molt 

interessant perquè mostra, en primer lloc, un distanciament dels autors antics que no 

hem trobat en cap dels autors anteriors, per als quals els clàssics eren els màxims 

exponents en les matèries estudiades. En segon lloc, cal destacar l‟objectiu que es 

proposa Bodin de contribuir a apartar les “tenebres” en què encara es trobava situat el 

saber polític, la qual cosa implica una concepció progressista de la ciència que tampoc 

hem vist en cap dels autors anteriorment comentats. 

 

 No obstant, un anàlisi comparatiu d‟ambdues obres ens mostra que La Política 

d‟Aristòtil fou una de les obres més influents en l‟organitzaciñ temàtica i metodològica 

de Les Six Livres de la République. Això es manifesta clarament si ens dirigim al capítol 

que dedica Bodin a tractar el problema de l‟esclavatge, anomenat: “De la puissance 

seigneuriale, et s‟il faut soufrir les esclaves en la Republique bien ordonnée” (Llibre I, 

capítol V [1986: 85-110]), i que s‟inicia aixì: “La troiseme partie du gouvernement des 

mesnages depend de la puissance du Seigneur envers ses esclaves, et du maistre envers 

ses serviteurs.” (1986: 85).
285

 El plantejament d‟aquest capìtol presenta diverses 

simetries amb l‟obra d‟Aristòtil. En primer lloc, la seua ubicaciñ a l‟inici d‟una obra 

                                                 
284

 Dig. 1. 5. 4., 50.16.239, i Instit., I. 3. 1-3, citat a l‟apartat a del capìtol 2. 2. 3. 
285

 “La tercera part del govern dels membres de la casa està constituït pel poder del senyor sobre els seus 

esclaus i de l‟amo sobre els seus criats” (Traducciñ nostra). La menciñ al poder de “l‟amo sobre els 

criats” a continuaciñ del senyor sobre els esclaus es deriva de l‟interès de Bodin per posar de relleu que 

els criats de la seua època no eren esclaus. Aspecte que comentem amb més detall més avall, a l‟apartat a, 

del cap. 3. 4. 4. 
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dedicada a l‟organitzaciñ polìtica de l‟estat, que en ambdñs casos s‟inicia amb l‟anàlisi 

de la unitat menor que compon l‟estat segons ambdñs autors: la famìlia, i a partir 

d‟aquestes ascendeix cap a les formes d‟organitzaciñ superior. En ambdñs autors, la 

famìlia constitueix la unitat mìnima que conforma l‟estat, i el seu fonament bàsic, de 

manera que l‟estat és definit com la reuniñ d‟una sèrie de famìlies sota un poder comú 

(Arist., Polit., I. 1-2, Bodin, 1986: 27). Un cop establert aquest principi, ambdós autors 

emprenen l‟anàlisi de l‟estructura familiar, la qual cosa els porta a l‟anàlisi de la qüestiñ 

de l‟esclavitud, ja que els esclaus constitueixen una part essencial de la família.  

 

 Però la influència de la Política d‟Aristòtil en el tractament de l‟esclavatge per 

part de Bodin no es situava únicament en l‟àmbit de l‟estructura de l‟obra, sinñ també  

perquè Aristòtil constituïa la principal font per a la discussiñ filosòfica de l‟esclavatge 

durant aquesta època,
286

 no només per l‟autoritat de l‟autor (que era molta, ja que no 

només era estudiat pels humanistes, sinñ també pels teòlegs i escolàstics, a partir d‟una 

tradició que partia del segle XIII), sinó també perquè el seu principi de l‟esclavitud (o la 

servitud) natural s‟hi avenia molt bé amb la ideologia de l‟època, representada per La 

ciutat de Déu de Sant Agustí. Una idea que Bodin destaca com un dels arguments 

principals (probablement el més important) dels defensors de l‟esclavatge a la seua 

època, i que ell expressa així: 

 

  “Et si c‟estoit contre nature qu‟un homme eust puissance sur l‟autre de la vie et de la 

mort, il n‟y auroit ni Royaumes, ni seigneuries qui ne fussent contre nature, veu que les Rois et 

Monarques ont mesme puissance sur tous les sujects, soyent seigneurs ou esclaves, s‟il eschet 

peine capitale par les loix.” (1986 [1516]: 90).  

 

 Això ens posa de manifest fins a quin punt tenien importància els preceptes 

defensats per Sant Agustí a la Ciutat de Déu, i que en bona mesura coincideixen amb les 

idees de Platñ, en el sentit que l‟esclavitud havia quedat inclosa dins l‟ordre jeràrquic 

general, de manera que si aquesta era qüestionada, semblava que també s‟estava 

qüestionant la resta de relacions jeràrquiques, tal i com ha mostrat Davis (1968: 91).
287
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 Les recomanacions bíbliques tenen un pes major en la majoria de qüestions morals, però com cap 

d‟elles enfronta el tema de l‟esclavatge d‟una forma tan directa i completa com Aristòtil, no l‟arribaren a 

substituir com a font principal per a la discussió filosòfica. 
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 “La explicaciñn más plausible parecerìa residir en la compleja red de asociaciones mentales, derivadas 

de la antigüedad, que enlazaron la esclavitud con ideas de pecado, subordinación y orden divino del 

mundo. [...] Si la esclavitud violaba la ley natural de igualdad y la ley divina de fraternidad humana, ¿no 
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El fet que Bodin s‟enfrontés directament amb la “teoria de l‟esclavitud natural” 

suposava, per tant, un aspecte molt innovador per a la seua època. Per aquest motiu, 

l‟autor francès recull una abundant quantitat d‟informaciñ de les fonts clàssiques que li 

permeteren fonamentar els seus arguments, els quals, elaborà a partir de la mateixa 

tècnica seguida per Aristòtil, consistent en prendre els arguments del contrari per donar-

los la volta, tal i com es pot observar al següent fragment:  

 

  “Je confesseray que la servitude sera naturelle, quand l‟homme fort, roide, riche, et 

ignorant, obeira au sage, discret et foible, quoy qu‟il soit povre: mais d‟asservir les sages aux 

fols, les hommes entendus aux ignorants, les bons aux meschans, qui dira que ce ne soit chose 

contre nature?” (1986, I: 91-92). 

 

 Aixì, Bodin es basava en l‟observaciñ de la realitat per a contrastar la famosa 

tesi defensada d‟Aristòtil (I 5, 1254b). Però a més, Bodin realitza aquí una altra acció 

destacable, i és que separa el poder de l‟amo sobre l‟esclau del que exercia el monarca 

sobre els seus súbdits, ja que el primer tipus de poder és sotmès a l‟anàlisi i criticat per 

l‟autor francès, mentre que el segon tipus és considerat sagrat, i per tant, intocable, al 

llarg de tota l‟obra. En aquest sentit, Bodin segueix a Aristòtil (I 1,1253b), en la 

separaciñ del poder o sobirania exercit en l‟àmbit de la casa, per un costat, i el que 

s‟exercia a nivell públic (el de la república), per l‟altre, ja que d‟altra banda no podia 

atacar la instituciñ de l‟esclavatge sense criticar tota la lìnia jeràrquica de la societat, 

que arribava fins al monarca, com a últim representant de la sobirania paterna. Aquest 

és un dels punts on es pot observar més clarament el caràcter modern de la teoria de 

Bodin, que s‟oposava al sistema feudal, i per això feia ús del concepte de ciutadania 

recollit de l‟antiguitat, tot i que al mateix temps, l‟autor francès es declarava també un 

enemic de la versió més radical del republicanisme cívic, que era la representada per 

Maquiavel. Per això últim, Bodin assenyala també a una part de la seua obra que 

“Aristòtil s‟equivocava” en separar el govern domèstic d‟aquell de la república, ja que 

ell observava en el govern del pare sobre la dona i els fills una representació del govern 

del monarca sobre els seus súbdits (Llibre I, cap. 2), d‟acord amb la tradiciñ platònica 

amb la que havia volgut trencar Aristòtil. Així Bodin es pot dir que obri una nova línia 

                                                                                                                                               
cabría decir lo mismo de la familia, la propiedad privada, los órdenes sociales y el gobierno? Y si el 

cristianismo confería a los hombres la libertad de abolir una institución mundana, ¿significaba ello que 

(....) podían alcanzar la perfección y la felicidad en la tierra desembarazándose de todos los controles 

seculares?” (Davis, 1968: 91) 
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teòrica en situar-se a mig camí entre les concepcions platònica i aristotèlica del poder a 

través d‟una tercera via oberta per l‟absolutisme monàrquic de tipus modern, que al 

mateix temps es construiria també, a nivell teòric, com una tercera via entre els 

plantejaments radicalment enfrontats sistema polìtic sancionat per la llei divina d‟arrel 

feudal, i el “republicanisme cívic” d‟arrel humanista. 

 

 Pel que fa a la “teoria de l‟esclavitud natural”, Bodin troba una altra font de 

crítica en una de les fonts més reputades del seu temps, el cos legislatiu romà, i posa de 

relleu el fet que: “les Jurisconsultes, qui ne s‟arrestent pas tant aux discours des 

Philosophes, qu‟à l‟opinion populaire, tiennent que la servitude est droitement contre 

nature...” (1986: 88). Així, Bodin posa de relleu el principi estoic recollit per la 

legislaciñ romana a la teoria d‟Aristòtil, un fet fàcil de reconèixer, però que la majoria 

d‟autors del seu temps optaren per ignorar (probablement, perquè la doctrina cristiana 

recollia també aquesta contradicció, entre les idees mantingudes per Sant Agustí, i les 

que es troben al Nou Testament). No obstant, Bodin no dubta en atacar també la 

legislaciñ romana en aquells punts on aquesta tractava de justificar l‟existència de 

l‟esclavatge, tal i com podem observar al següent argument, que apareix a continuació 

de la crítica a la teoria aristotèlica: 

 

  “De dire que c‟est una charité louable garder le prisonnier qu‟on peut tuer, c‟est la 

charité des coleurs et corsaires, qui seglorifient d‟avoir donné la vie à ceux qu‟ils n‟ont pas tués. 

[...] qu‟il ne faut pas mesurer la loy de nature aux actions des hommes, quoy qu‟elles soyent 

inveterees: ni conclurre pour cela, que la servitude des esclaves soit de droit naturel, et ancores 

moins y a de charité de garder les captifs pour en tirer gain et proffit comme de bestes. Et qui est 

celuy quiespargne la vie du vaincu, s‟il en peut tirer plus de proffit en le tuant, qu‟en luy sauvant 

la vie?” (1986: 90-92). 

  

 L‟atac que aquì planteja Bodin a un dels postulats més bàsics del corpus jurídic 

romà constitueix una novetat força destacable per a la seua època. Tal i com hem pogut 

comprovar en els capìtols anteriors, el conjunt de lleis de l‟època romana conservades es 

convertí, des del segle XIII, el marc de referència principal en els estudis de 

jurisprudència, i el marc sobre el qual estructurar els cossos legislatius que comencen a 

aparèixer a partir d‟aleshores. També hem pogut observar com la legislaciñ romana 

sobre la servitus es convertí en el marc de referència principal per a la majoria de 

reflexions sobre l‟esclavitud aparegudes des de finals del segle XIV, i en aquestes, la 
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costum general fou la de seguir les màximes de la legislació romana sense mostrar cap 

canvi. Únicament a la Utopia de Moro es podia observar un cert dubte sobre la moralitat 

d‟esclavitzar els presoners de guerra, però en la major part de l‟obra es seguia mostrant 

una gran reverència per la legislació romana, que fou observada per la majoria 

d‟humanistes com un marc de referència sobre el qual no es plantejaven dubtes. Així, la 

crítica de Bodin a un dels principis més elementals de la jurisprudència romana 

constitueix un element encara més destacable que la seua crítica a la teoria aristotèlica 

de “l‟esclavitud natural”, ja que aquesta última xocava amb el principi estoic que sí que 

és recollit per la legislació romana, i també pel cristianisme. Un principi, que com ja 

hem vist, admetia la contradicció entre el caràcter igualitari de tots els éssers humans 

“en essència”, però les seues diferències segons el “dret de gents”, o en el “món 

terrenal” (segons la concepció cristiana). Bodin, en canvi, trenca amb aquesta tradició 

de pensament que havia sigut mantinguda per humanistes com Giovanni Pontano (1472) 

o el mateix Moro (1516), i proposa per primera vegada, i sense cap tipus d‟excepcions, 

l‟aboliciñ de l‟esclavatge, la qual cosa ens porta a plantejar-nos dues qüestions. En 

primer lloc, per quin procés mental arribà Jean Bodin a plantejar aquesta idea? I en 

segon lloc, disposava d‟algun tipus de precedent, o marc teòric, sobre el qual estructurar 

un atac tan radical a la instituciñ de l‟esclavatge? 

 

 El primer que podem establir, per tractar de respondre aquestes qüestions, és que 

Bodin no elaborà la seua crìtica a l‟esclavatge únicament per influència de l‟obra 

d‟Aristòtil o de la legislaciñ romana. Una opciñ que podria haver pres hauria sigut la 

que prengueren la majoria dels seus contemporanis, com Gabriel A. de Herrera (1513), 

que consistia en ignorar aquells passatges de les fonts clàssiques que no encaixaren amb 

la visió que tenien del món. En tot procés de recepció de les obres clàssiques es 

produeix una selecciñ d‟aquells elements que resulten més interessants des de la 

perspectiva de l‟autor. En el cas de Bodin, resulta destacable que li dediqués a la 

instituciñ de l‟esclavage, i no le servage, un capítol sencer, la qual cosa implica un 

interès important per la seua part. Però d‟on procedia aquest interès? El primer que 

podem dir en aquest sentit és que l‟atenciñ de Bodin no es dirigeix només cap als 

assumptes francesos, sinó que va més enllà, com podem comprovar al següent 

fragment: 
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  “Et d‟autant que tout le monde est rempli d‟esclaves, horsmis un quartier de l‟Europe, 

qui les reçoit desja peu à peu, il est ici besoin de toucher, et de la puissance du Seigneur envers 

les esclaves, et des inconveniens et commodités, qui resultent de recevoir les esclaves: qui est un 

poinct de consequence, no soulement à totutes familles en general, ains aussi à toutes les 

Republiques.” (1986, I: 85) 

 

 Aixì la pràctica de l‟esclavatge constituïa, per una part, un fenomen que es 

trobava en expansiñ en el seu temps, i per l‟altre, un assumpte que no només ocupava al 

“govern de la família”, sinó també a aquell de la República. En aquest sentit, Bodin 

marca una separació important amb la concepciñ del problema de l‟esclavitud, o de 

forma més general, de la dependència (ambdós sota el terme comú de servitus), que 

havia predominat entre els segles XIII i XVI. Tal i com hem vist, la majoria 

d‟estudiosos del cos legislatiu romà, o de les fonts clàssiques, durant aquest període 

havien tractat la qüestió de la dependència com un problema relacionat, o bé amb la 

legislació civil, o bé amb qüestions ètiques relatives al govern dels servents de la casa. 

Ambdues concepcions són les que predominaren a la majoria de fonts clàssiques època 

(Plató, Ciceró i el Corpus Iuris Civilis), i aquestes foren mantingudes pels primers 

humanistes. Però ja hem pogut comprovar en el cas de Cavalcanti com el tractament que 

feia Aristòtil de les revoltes dels ilotes espartans dins el llibre II de la Política, com un 

problema que estava relacionat amb el règim de la ciutat, ja havia suscitat en aquest 

autor modern una important reflexió sobre la situació de la població treballadora en 

l‟antiguitat. Bodin, que utilitza Aristòtil com la font clàssica principal en el seu tractat, 

sembla que també es va trobar influenciat per aquest plantejament. Per altra banda, 

també disposava d‟un altre tipus de referents, com ara el del discurs de la decadència 

dels valors romans primitus com a conseqüència de l‟extensiñ del treball esclau en el 

camp itàlics de Posidoni (recolllit per Ateneu, VI, 272e-275b, i Diodor Sícul, XXXIV), 

Tiberi Grac (recollit per Plutarc i Apià), de Plini “el vell” (i d‟una forma més indirecta 

també Columel·la, Praef), que ja començaven a fer notar la seua influència des de 

principis del segle XVI en autors com Herrera (1513) i Moro (1516).
288

 Per un altre 

costat, es trobava la tradiciñ de les revoltes d‟esclaus, que ja trobàvem en Platñ (Lleis, 

VI, 776c) i Aristòtil (Polit., II, 9. 2-3) a propòsit de les revoltes dels ilotes, i de les 

referències de Posidoni sobre les revoltes de Sicília (recollides per Ateneu, 273f, i 
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 Per a les referències, veure els últims dos apartats del capítol anterior (cap. 3. 3. 4., ap. e i f). 
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Diodor Sícul, XXXIV-XXXV), i en els relats de Plutarc (Crassus) i Apià (Bel. civil., 

14. 117-121) sobre la revolta d‟Espartac.  

 

 Per altra banda, resulta interessant destacar el fet que, tant Cavalcanti com Bodin 

publicaren les seues obres en la segona meitat del segle XVI, i que els dos posaren de 

relleu les diferències entre el món antic i el modern en aquest aspecte. També cal 

destacar, per altra banda, el fet que les revoltes d‟esclaus també suscitaren la reflexiñ de 

Bodin sobre les dificultats que implicava la gran presència d‟esclaus en l‟antiguitat, la 

qual cosa ens posa de manifest que ambdós autors utilitzaren fonts similars, i el fet que 

ambdñs es recolzaren principalment en l‟obra d‟Aristòtil (que estudiaren amb més 

detall, i sobre tot, des d‟una perspectiva diferent a la que havien tingut els autors que els 

havien precedit).  

 

  No obstant, també cal remarcar que ninguna d‟aquestes fonts clàssiques sobre 

els efectes perniciosos de l‟expansiñ del treball esclau, o del nombre d‟esclaus, arribà a 

suggerir en cap moment l‟aboliciñ de l‟esclavatge com a soluciñ per a aquest tipus de 

problemes, la qual cosa significa que Bodin devia partir d‟unes premisses d‟origen 

diferent. En aquest sentit cal destacar una sèrie de contextos que pertanyen a la seua 

època, i que ens permeten observar que el seu antiesclavisme no sorgí exactament “del 

no res”.  

 

c) El context històric 

 

En primer lloc, cal destacar un element històric i geogràfic particular, que es 

produí a la ciutat francesa de Tolosa (Tolouse) des dels inicis la baixa edat mitjana. Es 

tracta d‟un article de les costums de Tolosa que apareix documentat des de l‟any 1226, 

segons el qual esdevenia lliure qualsevol esclau que entrés a la ciutat (Verlinden, 1955: 

814). La llei no tenia únicament un valor retòric perquè existeix una abundant 

documentació dels segles XIII al XV sobre queixes de propietaris catalans
289

 que 

reivindicaven la captura d‟esclaus que els havien fugit i s‟havien refugiat a la vila, i que 

en la majoria dels casos finalitzà amb la concessió de la llibertat per part dels jutges de 

la ciutat (Verliden, 1955: 814-819). L‟autoritat reial francesa també es trobà amb 
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 Com a conseqüència de la proximitat de Tolosa amb Perpinyà, aleshores de la Corona d‟Aragñ. 
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dificultats amb aquesta llei, que finalment decidí fixar com un privilegi particular de la 

ciutat de Tolosa (Verliden, 1955: 815).  

 

L‟any 1558, quan Bodin residia a Tolosa com a professor de dret descobrì 

l‟existència d‟aquesta llei perquè un genovès que travessava la ciutat fou obligat a 

alliberar l‟esclau que portava amb ell, la qual cosa sorprengué a Bodin, que arriba a 

posar aquest episodi com a exemple de que: “l‟esclave d‟un estranger est franc et libre, 

si tost qu‟il a mis ple pied en France” (Bodin, 1986 [1516]: 104). El  cert és que aquí 

Bodin realitzaria una generalització injustificada perquè durant la seua època, les ciutats 

costeres de Marsella i Tolon, posseïen nombrosos esclaus que eren utilitzats com a 

remers a les galeres de l‟armada reial (Verlinden, 1977: 851). No obstant això, l‟any 

1571 el parlament de Bordeus arrestà un mercader normand que exposava els seus 

esclaus en venta sota la proclama de que “la France, mère de la liberté, ne permet 

aucun esclave” (Verlinden, 1977: 851). Això ens mostra l‟existència d‟un context que 

ens permet entendre millor les idees antiesclavistes de Bodin, que aquest no només 

generalitza a França, sinó també al conjunt dels juristes, com a portaveus de “l‟opiniñ 

popular”: “les Jurisconsultes, qui ne s‟arrestent pas tant aux discours des Philosophes, 

qu‟à l‟opinion populaire, tiennent que la servitude est droitement contre nature, et font 

tout ce qu‟ils peuvent pour maintenir la liberté...” (1985: 88). En aquest últim fragment 

podem veure la influència del principi estoic de la “llibertat natural” recollit pels juristes 

romans en un sentit més retòric que real, però que a partir del segle XVI seria interpretat 

d‟una forma més estricta. No obstant, Bodin fou un dels pioners en utilitzar el principi 

estoic de la llibertat natural per a criticar l‟esclavatge, idea que es generalitzaria al segle 

XVIII, mentre que al segle XVI seria utilitzada fonamentalment en àmbits relacionats 

amb els problemes polítics i religiosos que aleshores preocupaven més en Europa.  

 

 L‟altra gran font de l‟antiesclavisme de Bodin el constituïa el debat que 

dugueren a terme durant bona part del segle XVI escolàstics, juristes i membres 

d‟ordres religioses hispàniques al voltant de la moralitat de la conquesta d‟Amèrica i de 

l‟esclavitzaciñ de la seua poblaciñ. És en aquest context en què sorgì la coneguda obra 

de Bartolomé de las Casas Brevíssima relación de la destruyción de las Indias (1542), 

que obtingué un gran ressò a Espanya, però també a la resta d‟Europa, on es difongué 

ràpidament i fou traduïda a altres idiomes i reeditada en diverses ocasions fins al segle 

XVIII. El debat sobre la moralitat de la conquesta s‟inicià a començaments del segle 
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XVI, quan començaren a establir-se les primeres colònies estables a l‟Amèrica, i amb 

elles es començaren a establir els primers sacerdots procedents de la península. Les 

pràctiques violentes dels conqueridors amb la població autòctona despertaren la reacció 

dels sacerdots, principalment membres de l‟ordre dominica i la franciscana (Gil, 1990). 

En aquesta crítica moral influí també un important conflicte de poders, entre els 

conqueridors directes, que volien mantenir les pràctiques d‟explotaciñ que havien dut a 

terme des d‟un principi, i les ordres religioses i la corona, per l‟altre costat, que volien 

començar a establir un nou control sobre les noves poblacions sotmeses a la corona 

hispànica.  

 

 En aquest conflicte, la crítica a “l‟esclavitud dels indis” de personatges com Las 

Casas es mostrà a la monarquia com un mètode útil per a adquirir el control d‟una 

població que en aquells moments es trobava únicament sota el control directe dels 

conqueridors (Pérez Herrero, 1992: 56-57). En aquesta línia, Carles V arribà a declarar 

il·legal l‟esclavitud dels indìgenes de l‟Amèrica a través de las Leyes Nuevas l‟any 

1542, que crearen el sistema de l‟encomienda, pel qual l‟indìgena deixava de ser esclau 

per a passar a una situaciñ similar a la de la servitud de l‟època feudal. La mesura 

provocà una violenta reacció per part de les noves elits colonials, que obligaren a la 

corona a moderar els continguts antiesclavistes de la nova llei. Un fet històric que seria 

observat atentament per Jean Bodin, que recull en diverses ocasions l‟episodi al capìtol 

dedicat a l‟esclavatge; en primer lloc, com a exemple admirable a seguir, però també 

com una primera demostraciñ de que el camì a l‟aboliciñ de l‟esclavatge no seria ràpid 

ni fàcil, i per tant, s‟hauria de promulgar d‟una forma progressiva, per tal d‟evitar els 

efectes perniciosos que se‟n pogueren derivar (Bodin, 1986: 106, 109). 

 

d) Esclavatge i ciutadania 

 

 La ubicació de Bodin en aquest context històric ens permet entendre molt millor 

el seu antiesclavisme, que si bé es presentà en termes més radicals que cap altre autor 

del seu temps, no és menys cert que es trobava envoltat en una sèrie de contextos que li 

eren favorables (tot i que també clarament minoritaris). Però el pensament antiesclavista 

del nostre autor presenta un altre aspecte particular que resulta de gran interès, perquè li 

confereix una coherència amb el contingut global de la seua ideologia política. Es tracta 

de la seua concepciñ de l‟estat i la ciutadania, i la interrelaciñ entre aquests dos 
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elements. Tal i com hem vist més amunt, Bodin fou un destacat defensor de 

“l‟absolutisme monàrquic”, la qual cosa representava una postura contrària a algunes de 

les tendències més revolucionàries de la seua època (com el “republicanisme cívic” i la 

concepció hugonota del poder, i del “dret de resistència” al monarca tirànic), però que 

també soscavava d‟arrel alguns dels poders més tradicionals del seu temps, com la 

noblesa i l‟església. En contraposiciñ a aquests, Bodin pràcticament reduïa al mìnim les 

relacions entre senyors i serfs i la substituïa per la relació entre el monarca i els seus 

súbdits, que considerava la més important. En aquest sentit, resulta fonamental el 

concepte de “ciutadania”, que Bodin defineix així: 

 

  “Or quand le chef de famille vient à sortir de la maison où il commande pour traitter et 

negotier avec les autres chefs de famille [...] alors il despouille le titre de maistre, de chef, de 

seigneur, pour estre compagnon, pair et associé avec les autres [...] et au lieu du seigneur il 

s‟apelle citoyen; qui n‟est autre chose en propres termes, que le franc subject tenant de la 

soveraineté d‟autruy.” (1986: 111-112). 

 

 La definició ens permet observar que Bodin parteix de la mateixa base que 

Aristòtil, a partir de l‟establiment d‟una diferenciaciñ clara entre el cap de famìlia i el 

ciutadà, mentre que el primer estableix una relació jeràrquica amb la dona, els fills i els 

esclaus, el segon manté una relaciñ d‟igualtat amb la resta de ciutadans. I per a que això 

es produïsca, és necessari que es tracte de persones lliures. Però un cop arribats aquí, 

comencem a trobar les definicions respecte a la definiciñ d‟Aristòtil. En primer lloc, 

Bodin defineix al ciutadà, no només com la persona lliure (“le franc subject”), sinó que 

també s‟ha de trobar sota “la soveraineté d‟autruy”. La “sobirania d‟altre” és la del 

monarca, el qual confereix una unitat a tots els ciutadans sota una relaciñ d‟obligacions 

recíproques: 

 

   “... le Prince est obligué de maintenir par la force des armes et des loix ses subjects en 

sureté de leurs personnes, biens et familes: et les subjects par obligation reciproque, doyvent a 

leur Prince, foy subjection, obeïssance, ayde, et secours: c‟est la premiere, et la plus forte 

protection qui soit: car la protection des maistres envers leurs esclaves, des patrons envers leurs 

affranchis, des seigneurs envers leurs vassaux, et beaucoup moindre, que des Princes envers 

leurs subjects.” (1986: 151-152). 
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 És important destacar una sèrie d‟aspectes d‟aquesta definiciñ. En primer lloc, el 

fet que “el príncep” està obligat a protegir als seus súbdits i les seues propietats per les 

armes, i per “les lleis”. Ens interessa fer èmfasi sobre tot en la menció a les lleis, perquè 

tal i com hem vist, la posada per escrit del dret consuetudinari durant la baixa edat 

mitjana (a partir de la base de la llei romana), jugà un paper fonamental en la 

construcciñ de l‟estat-naciñ modern i en l‟augment del poder de la monarquia enfront 

del poder feudal. Un procés que en el segle XVI, i més enmig de les Guerres de Religió, 

es trobava lluny de trobar-se finalitzat, i de fet, no estava gens clar que la protecció dels 

senyors cap als seus vassalls fos beaucoup moindre, que la dels prínceps cap a llurs 

súbdits. El text de Bodin està creat, per tant, en un sentit molt més polèmic que no pas 

sembla, en favor del rei, però també d‟una classe mitjana burgesa que en el seu temps es 

trobava en expansió, i que per damunt de qualsevol altra cosa, desitjava la protecció de 

les seues persones i les seues propietats enfront els antics poders feudals, i la nova 

violència mostrada per una noblesa que es negava a cedir l‟antic poder. Aixì, el llegat 

clàssic utilitzat per l‟humanisme cìvic per a defensar la idea de la ciutat-república, 

representada conjunturalment per la ciutat de Florència, seria reaprofitat per Bodin per a 

reforçar el poder de la monarquia francesa, però també per a crear una nova concepció 

de l‟estat que beneficiava a tots aquells que no pertanyien a la classe noble, i de manera 

especial, a una creixent classe ciutadana que no tenia cap tipus de vinculació amb els 

senyors territorials. 

 

 La noció de ciutadania de Bodin era, per altra banda, molt diferent a aquella 

defensada pels antics. En primer lloc, Bodin incloïa en ella a tots els naturals d‟un paìs 

(és a dir, els sotmesos a un mateix monarca), independentment de la seua edat, sexe i 

riquesa. Tant nobles com vassalls, expressa Bodin, havien de respondre a una sèrie 

d‟obligacions respecte a l‟estat (en el cas de la noblesa, contribuir a la seua defensa), i a 

canvi gaudien d‟una sèrie de privilegis que estaven negats als estrangers. En certa 

mesura, la concepciñ de ciutadania de Bodin s‟apropa molt més a la concepciñ actual, 

que no pas a la de les ciutats-estat de l‟antiguitat. Especialment, si tenim en compte que 

aquesta noció aniria agafant força durant el període següent fins a culminar, entre finals 

del segle XVIII i principis del XIX, en la construcció dels estats moderns. Però hi havia 

un únic grup de persones que vivien dins el país, no eren estrangers, i no podien ser 

considerats ciutadans de cap manera, segons Bodin: els esclaus. És important destacar 

en aquest punt que les persones sotmeses a diferents tipus de servitud que encara 
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seguien vigents a la França del segle XVI, i que Bodin anomena amb diferents noms al 

llarg de l‟obra (mains-mortes, serviteurs i vassaux...), sí que són inclosos dins la 

condició de citoyen.  

 

 L‟esclau, en canvi, no podia ser considerat ciutadà, perquè: “en termes de droit 

est conté pour rien” (1986: 114), la qual cosa ens porta, de nou, al problema que s‟havia 

plantejat poc abans en el debat espanyol sobre la capacitat d‟esclavitzar la poblaciñ 

indìgena d‟Amèrica. Els esclaus constituïen un grup de poblaciñ que no podia ser 

controlat de cap manera per la monarquia, ni per la justícia (que constituïa el codi cívic 

per excel·lència a les ciutats), i per tant, es convertien en una important font de poder 

per als seus propietaris, que podien esquivar així el control de la monarquia, i fins i tot, 

desafiar-la en certs àmbits. Però no només la monarquia, sinó també la justícia, la qual 

cosa implicava desprotecció per a les classes mitjanes ciutadanes. Unes classes mitjanes 

que, com diu Bodin en una altra part de l‟obra, constituïen el millor lligam entre els dos 

extrems de la societat (referit als pobres i els rics). Així, podem observar com la crítica a 

l‟esclavatge de Bodin no constitueix només un element de pietat cristiana, sinó també 

un aspecte d‟interès per a certs estrats de l‟estat modern que s‟estava configurant en 

aquells moments, la qual cosa convertia la qüestiñ de l‟esclavitud, no només en un 

problema moral, sinó també polític. En això Bodin fixa un important precedent, que si 

bé és cert que no tornarem a trobar en la major part dels escrits de filosofia política que 

el segueixen durant els segles XVI i XVII, no ho és menys que en una època posterior 

(a partir de la segona meitat del segle XVIII), adquirirà una importància fonamental en 

el debat polític, i el que és més important, en uns termes gairebé idèntics als de Bodin. 

Això significa que cal contemplar a Bodin com un personatge de la seua època, però 

també com un pioner d‟algunes de les idees més importants del pensament modern que 

es desenvoluparan en una època molt posterior. En aquest sentit, cal donar la raó a 

Davis quan afirma que Bodin fou: “de todos los pensadores políticos del Renacimiento 

fue en ciertos aspectos el más original y moderno. Sus opiniones sobre la esclavitud no 

eran más anómalas que sus opiniones sobre el estado, y en última instancia debe 

considerárselas producto de un espíritu singularmente independiente.” (1968: 108) 
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3. 4. 4. LA CONCEPCIÓ HISTÒRICA DE L’ESCLAVATGE DE BODIN 

 

 

a) L’esclavatge en l’estructura socioeconòmica de l’antiguitat  

 

 El primer element que ens interessa destacar en aquest apartat és l‟ús de la 

paraula esclave, en el text de Bodin, i no serf o servus, per a referir-se a les formes de 

dependència de l‟antiguitat greco-romana. El text de Les Six Livres està escrit en 

francès, i per tant, podria considerar-se lògic l‟ús de la paraula més comú en la llengua 

parlada per a referir-se a aquesta condició jurídica. Però si tenim en compte el 

tractament que rep aquesta condició a les obres escrites anteriorment per altres 

humanistes, com les que hem comentat al capítol anterior, observem que el que seguí 

predominant més fou l‟ús de la terminologia llatina, i especialment el terme servus, i els 

seus derivats.
290

 El cas més evident és el de Palmieri, que a pesar d‟escriure en italià, no 

deixà d‟utilitzar el terme servi per a definir el tipus de treballadors que predominà en 

època romana, en oposició a la seua època, que segons ell eren liberi (veure cap. 3. 3. 

3). L‟opciñ de Palmieri resulta lògica si tenim en compte la forta influència que tingué 

entre els escriptors dels segles XV i XVI el llatí dels clàssics, per un costat, i del dret 

romà, per l‟altre. L‟opciñ presa per Bodin és, per tant, més innovadora que la dels seus 

predecessors, i és la que en èpoques posteriors acabarà per imposar-se. 

 

 Ens interessa destacar aquest aspecte perquè en utilitzar la paraula esclave, 

Bodin establia una diferenciaciñ clara entre l‟esclavitud i la servitud, que tot i que 

pareix que estava ja operativa des de feia cert temps en la llengua parlada i en el marc 

ideològic general, no sempre apareixia representada a les obres literàries. Un bon 

exemple el constitueix el cas de la Utopia de Moro comentat al capítol anterior. En 

aquesta, era tractada en un capítol apart el tema dels servi, i Moro fins i tot establia una 

diferenciació entre dos tipus de servi, un primer que feia referència al nostre concepte 

d‟esclavitud, i un segon que s‟adapta més al de servitud. Però a pesar d‟establir aquesta 

distinciñ en un capìtol de l‟obra, Moro no utilitza una terminologia diferent per a referir-

se a un i altre grup, i el que és més important, no estableix cap aclariment sobre quin 

                                                 
290

 El que sí que hem observat també, a partir del segle XV, és una simplificació del a terminología llatina 

per a referir-se a l‟esclvatge, que d‟una varietat de termes que incloïa mancipium, ancilla, familia, es 

redueix a pràcticament només un: servus. Els termes per a referir-se al treball lliure, en canvi, com aquell 

de mercenarii, experimenta un augment en la seua utilització. 
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d‟aquests grups realitzaria cada treball (a pesar de que estableix una distinció entre 

l‟agricultura, que era més digna, i treballs com el de carnisser, que eren indignes de la 

persona lliure). Bodin, en canvi, sí que estableix una clara diferenciació entre els esclaus 

(esclaves) i els altres tipus de persones que realitzaven treballs per a altres, com ara els 

serviteurs i els mercenaires del seu temps, que ell descriu així: 

 

  “[...] les serviteurs domestiques ne soyent point esclaves, et qu‟ils puissent faire tous 

actes de liberté [...] si est-ce qu‟ils ne sont pas comme simples mercenaires, ou gaigne-deniers à 

la journee, sur lesquels celuy qui les a loués n‟a pouvoir, ni commandement, ni correction 

quelconque, comme le maistre a sur les serviteurs domestiques, qui doivent service, honneur, et 

obeissance au maistre tant qui‟ils sont en sa maison, et les peut chastier et corriger avec 

discretion et moderation.” (1986: 87-88). 

 

 El que més ens interessa destacar d‟aquest fragment és l‟expressiñ “les 

serviteurs domestiques ne soyent point esclaves”, perquè en ella Bodin ens demostra 

que és conscient de l‟existència d‟una diferència important entre el mñn antic i el 

modern: a l‟antic, els serviteurs domestiques eren esclaus, mentre que al modern, ja no 

ho són pas (ne soyent point esclaves). Això ens posa de manifest que a partir de la 

lectura de les fonts clàssiques, Bodin prengué consciència de que els criats de la casa de 

l‟antiguitat coincidien amb allò que a la seua època s‟anomenava esclaus (esclaves), 

mentre que els criats del seu temps eren considerats com a persones lliures en l‟àmbit 

públic, tot i que es trobaren vinculats als seus amos per una sèrie d‟obligacions i 

prestacions, i que fins i tot podien ésser castigats per aquests (cal recordar que encara 

ens trobem a l‟Antic Règim). El fet que Bodin realitzés totes aquestes observacions i les 

posés de manifest constitueix un fet força remarcable per a la seua època, ja que no hem 

trobat res semblant en cap contemporani o predecessor seu. És important destacar 

l‟estatut de llibertat absoluta que concedeix als assalariats (“ils ne sont pas comme 

simples mercenaires, ou gaigne-deniers à la journee, sur lesquels celuy qui les a loués 

n‟a pouvoir, ni commandement, ni correction quelconque”), que ens recorda, un cop 

més, l‟interès de Bodin per insistir en la llibertat de les classes baixes, i l‟establiment 

d‟un vincle entre aquestes i el monarca, tractant d‟esquivar la resta de relacions d‟origen 

feudal. Per altra banda, l‟expressiñ sembla remetre‟ns també al que Bodin considerava 

que eren els principals grups de treballadors per a altres de la seua època, els “servidors 

domèstics” i els “assalariats”, i que ens recorda a la frase de Palmieri: “Oggi in Italia è 
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in tutto tale consuetudine perduta et a dua modi di lavorare s‟è ridocto, cioè con 

lavoratori liberi che tragono la loro parte de‟ fructi, o veramente con mercenarii 

condotti con prezo, i quali dì per dì si pagono delle loro opere” (1982: 179-180). És 

curiós, per altra banda, que Bodin no faça cap referència en aquest punt a les mains 

mortes i altres tipus de servitud que seguien vigents a la França del seu temps, com en 

un altra part de l‟obra ell mateix reconeix (1986: 101-102). 

 

 El que és important destacar, per altra banda, és que a partir del que acabem 

d‟assenyalar més amunt, podem observar amb claredat que l‟únic tipus de dependència 

que Bodin reconeix per al món antic és aquella de l‟esclavage. Una idea que es fa 

present des del principi del capítol cinquè amb la següent observació terminològica: 

 

  “Car mesmes le nom de famille vient à famulis et famulitio parce qu‟il y avoit grand 

nombre d‟esclves, et de la pluspart des sujects de la famille, on nommoit tout le mesnage, 

famille. Ou pource qu‟il n‟y avoit richesses que d‟esclaves on apella les compagnies d‟esclaves, 

familles, et la succession du fecunct, famille.” (1986: 85). 

 

 L‟observaciñ de Bodin és molt interessant perquè mostra un distanciament 

important front a les fonts antigues. L‟autor francès se n‟adona que els conceptes de 

famìlia al seu temps i a l‟època romana no es corresponen a la mateixa cosa, i a partir 

d‟aquì dedueix que cal definir com a esclaves una part important dels membres de la 

familia romana. L‟explicaciñ, segons Bodin, és que a l‟antiguitat: “qu‟il n‟y avoit 

richesses que d‟esclaves.” L‟explicaciñ és gairebé idèntica a aquella que havia ofert 

Palmieri més d‟un segle abans: “Apresso gli antichi Romani gramparte delle richeze 

stava in ne‟ servi” (1982: 182), la qual cosa ens fa pensar que Bodin també partia de les 

Vides de Plutarc com a font (Cat. Mai., 2; Cras., 4-5). Una font que resulta encara més 

evident en el cas de Bodin, ja que aquest cita a Plutarc en diverses ocasions, i fins i tot 

fa menció directa als passatges de les vides de Cató i Cras als quals hem fet referència 

en el cas de Palmieri (Bodin, 1986: 92, 96). Però la prova definitiva la trobem a l‟obra 

De la sagesse, escrita l‟any 1601 per l‟humanista Pierre Charron, on trobem expressada, 

un cop més, la mateixa idea: 

 

  “la plus belle possession et le plus riche bien estoit anciennement les esclaves. Par là 

Crassus devint le plus riche des romains, qui avoit, outre qui le servoient, cinq cents esclaves qui 
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rapportoient tous les jours gain et profict de leurs mestiers et arts questaires.” (Charron, 1671 

[1601]: 230) 

 

 La connexió entre la Vida de Cras de Plutarc i la idea de que en l‟antiguitat, “la 

plus belle possession et le plus riche bien estoit anciennement les esclaves”, resulta aquí 

del tot evident, ja que la referència als esclaus de Cras apareix tot just a continuació. El 

fet que la lectura de Plutarc no hagués despertat el mateix tipus de reacció en altres 

humanistes durant el perìode que separa a Palmieri de Bodin s‟explica pel predomini de 

la concepció de “proximitat”. Ara bé, existeix una diferència significativa entre els dos 

autors, i és que, mentre que Palmieri fa referència a que entre els antics romans, 

“gramparte delle richeze”, la constituïen els esclaus, Bodin dóna un pas més, i 

assenyala “qu‟il n‟y avoit richesses que d‟esclaves”, és a dir, que no hi havia altra 

riquesa que no foren els mateixos esclaus. Ambdues deduccions es podien realitzar a 

partir de la lectura de Plutarc (i també de la informació aportada per altres fonts, com 

Aristòtil), i des del punt de vista dels humanistes dels segles XV i XVI, no tenia gaire 

importància, però des del punt de vista de la historiografia actual sí és important. Perquè 

si a Palmieri trobàvem ja operativa la idea de que els esclaus constituïen una part 

important de l‟economia romana, a Bodin apareix la idea de que els esclaus, no només 

eren importants, sinñ que constituïen l‟element més important, la base fonamental, de 

l‟economia romana (i com veurem, també grega).  

 

 La idea del predomini del treball esclau al món antic (tant grec com romà) en 

Bodin es troba confirmada per la seua concepció demogràfica. En un passatge del 

capìtol cinquè, Bodin passa a enumerar diversos casos de revoltes d‟esclaus com a 

demostració dels inconvenients que es desprenen del treball esclau, i afirma que en 

l‟antiguitat aquestes foren corrents com a conseqüència del predomini de la població 

esclava sobre la lliure. La primera base de la que parteix l‟autor francès per a fer aquesta 

afirmació és el passatge del Banquet dels erudits d‟Ateneu dedicat a la reflexiñ sobre 

l‟esclavatge (VI, 262b-275b), que constitueix una de les principals fonts d‟informaciñ 

sobre l‟esclavitud antiga (especialment la grega) per a la historiografia actual, i que no 

hem trobat entre les fonts de cap dels autors tractats anteriorment. El fragment que 

utilitzà a Bodin fou el conegut passatge sobre el nombre d‟esclaus de la ciutat d‟Atenes 

al voltant del segle IV (Ateneu, VI, 272d), tal i com podem observar a continuació: 
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  Car il est bien certain qu‟il y avoit pour le moins dix esclaves pour un homme libre en 

quelque país que ce fust: comme il est aisé à juger du nombre qui fut levé des habitans 

d‟Athenes, qui se trouva pour une fois de vingt mil citoyens, dix mil estrangers, et quatre cents 

mil esclaves: et l‟Itaie victorieuse de tous les peuples en avoit beaucoup plus... (1986: 96). 

 

 Així, els esclaus tenien un ampli predomini sobre la població lliure en el món 

antic, segons Bodin. La primera font que utilitza és la d‟Ateneu, com es pot observar 

clarament, però tot seguit, Bodin utilitza una sèrie d‟exemples procedents de fonts 

diverses per a demostrar que el nombre d‟esclaus era encara major a l‟antiga Roma. 

Entre aquestes es troba la Vida de Cras de Plutarc, tal i com podem comprovar a la frase 

següent: “Et mesmes Crassus, outre ceux qu‟il employoit à son service, en avoit cinq 

cents, qui rapportoyent tous les jours leur gain des arts et sciences questuaires.” (1986: 

96), la qual cosa ens demostra que Bodin havia fixat la seua atenció sobre aquest 

passatge de la vida de Cras, que segons la nostra opinió es troba en la base de la idea de 

que els esclaus constituïen la principal riquesa dels antics.  Plutarc constitueix, de fet, un 

dels autors més citats en aquest capìtol de l‟obra de Bodin, la qual cosa ens parla de la 

gran difusiñ de que disposava ja l‟autor grec en la segona meitat del segle XVI, quan la 

seua obra ja havia sigut traduïda al complet, i disposava de diverses edicions. Una 

difusió que aniria en augment, fins al punt que les Vides Paral·leles de Plutarc es 

convertirien en una de les obres clàssiques més llegides, tot i que l‟època de major èxit 

de l‟obra d‟aquest autor seria el segle XVIII, quan es convertiria en una de les lectures 

preferides de l‟aristocràcia europea. És important destacar això perquè Plutarc es 

convertirà en una de les principals fonts d‟informaciñ sobre la situaciñ de l‟esclavatge 

en l‟antiguitat, a més de constituir l‟origen d‟algunes de les reflexions teòriques sobre la 

institució, tal i com defensem en aquest treball.  

 

 Una altra font d‟informaciñ sobre la importància demogràfica de l‟esclavatge en 

l‟antiguitat per a Bodin el constituïen les referències del Llibre II de la Política 

d‟Aristòtil, i de la Vida de Licurg de Plutarc al cas dels ilotes espartans (Bodin, 1986: 

97). En aquest cas, resulta important destacar que Bodin, com la resta d‟autors moderns 

que s‟han aproximat cas espartà fins al segle XX, considerà als ilotes espartans sota la 

denominaciñ d‟esclaus, tot i les advertències d‟Ateneu (VI, 263d-265b) sobre les 
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diferències entre diferents tipus de douleía.
291

 Això ens posa de manifest que els termes 

grecs doulos i oiketes, foren generalment traduïts pel d‟esclaus per la historiografia 

moderna, sense cap tipus d‟atenciñ si feien referència a l‟autèntica esclavitud, o a un 

sistema més proper a la servitud de la gleva. La distinció, tanmateix, era impossible que 

despertés cap atenció per part del propi Bodin, que en diverses ocasions anomena 

esclaves als serfs de la gleva d‟època medieval, tal i com podem observar en la seua 

relaciñ històrica de l‟esclavatge.  

 

 

b) L’evolució històrica de l’esclavage 

 

 En ser un dels primers autors moderns que presenta una concepció de 

“distanciament” front a l‟antiguitat clàssica, Bodin constitueix també un dels pioners en 

la presentaciñ d‟alguns elements que ens permeten traçar una evoluciñ històrica de 

l‟esclavitud. Això no significa que Bodin realitze tot un discurs històric de l‟evoluciñ de 

l‟esclavatge (cosa que no tenia en ment), però sì que és capaç d‟establir diferències en la 

pràctica de l‟esclavatge entre diferents èpoques. Aixì, per exemple, quan s‟inicia el 

capìtol cinquè trobem una enumeraciñ dels orìgens de l‟esclavatge segons la legislaciñ 

romana. Entre ells es troba el de la guerra, que Bodin descriu així: 

 

  Le prisonnier de guerre estoit esclave du vainqueur, [...] comme il fut ancienement en 

Grece,
292

 que le barbare prisonnier de guerre pourroit estre mis à la cadene, et retenu comme 

esclave: mais quant au Grec, qu‟il seroit mis en liberté, en payant par luy une livre d‟or...(1986: 

86). 

 

 Bodin traça, un cop més, una distinció clara entre el món antic i el modern tot 

destacant que a l‟antiguitat, els captius de guerra podien ser conservats com a esclaus, 

però a més, fixa la seua atenció al fet que entre els mateixos grecs, aquesta norma no 

sempre es complia. La primera distinció de Bodin consisteix, per tant (i tal i com hem 

pogut comprovar més amunt) en establir una distinció radical entre el món antic i el 

modern. Però Bodin no s‟atura en realitzar només aquesta distinciñ, que ja trobàvem 

plantejada en Palmieri i Cavalcanti, sinó que a més és capaç de localitzar canvis en la 
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 Cita que no despertaria l‟atenciñ de la historiografia occidental fins al segle XX, com tindrem 

oportunitat de comprovar. 
292

 Aquí Bodin cita com a font el llibre cinquè de l‟Ètica d‟Aristòtil. 
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pròpia història de la Roma antiga. Això ho observem quan es dirigeix a comentar un 

altre dels orìgens de l‟esclavitud segons la legislaciñ romana, que era la d‟aquell “qui a 

eu part au prix de sa liberté”, i que segons Bodin presentava una sèrie de 

característiques particulars:  

 

  “Quant aux debteurs prisonniers des creanciers, encores qu‟il fust permis par la loy des 

douze tables [...] si est-ce toutesfois que s‟il n‟y avoit qu‟un creancier, il ne povoit luy oster la 

vie, et moins encores la liberté [...] C‟est porquoy la loy des douze tables, qui adjugeoit le 

debteur non solvable au creancier, fut bien tost cassee à la requeste des Periliens Tribuns du 

peule, qui firent ordenner que deslors en avant le debteur ne seroit adjugé au creancier...” (1986: 

86). 

 

 El fragment ens mostra un profund coneixement de la legislació romana, i de 

l‟evoluciñ històrica de Roma per part de Bodin. En primer lloc, estableix clarament que 

aquest tipus d‟esclavage es trobava establert per la Llei de les XII Taules, però que 

aquesta no es pot considerar una autèntica esclavitud, perquè els amos no tenien poder 

la vida sobre els deutors, que conservaven la seua liberté. En segon lloc, Bodin 

assenyala que en una època posterior aquesta llei seria abolida, i que això es produiria 

com a conseqüència de l‟acciñ dels tribuns de la plebs.  

 

 El següent punt de l‟evoluciñ històrica de la instituciñ de la instituciñ de la 

servitus en època romana sobre el que mostra coneixement Bodin és el fet que diversos 

emperadors promulgaren lleis a favor dels esclaus. Així, per exemple, cita els casos de:  

 

  “Neron, qui fout le premier qui deputa commisaires pour ouir les plaintes des esclaves: 

et apres luy, l‟Empereur Adrian ordonna, qu‟on informeroit contre ceux qui malicieusement 

tureoyent leurs esclaves sans cause [...] Tibere [...] ordonna, que ses esclaves qui auroyent 

reccours à son image, fussent en seurté...” (1986: 94-95). 

 

 Aixì Bodin, mostra un coneixement pioner d‟alguns dels elements més 

destacables de l‟evoluciñ de la servitus a l‟època romana, almenys des del punt de vista 

jurìdic, com sñn l‟existència del nexum per la llei de les XII Taules i la seua posterior 

aboliciñ, i posteriorment, l‟apariciñ d‟una sèrie de lleis a favor dels esclaus durant 

l‟època imperial. Però els comentaris històrics de Bodin no es detenen aquí, i aquest 

també mostra un coneixement d‟alguns dels principals trets de l‟evoluciñ de la 
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dependència a l‟època medieval. Aixì, en primer lloc, mostra el coneixement de que 

durant l‟edat mitjana l‟esclavitud, en els termes de dependència extrema en què s‟havia 

conegut a l‟antiguitat, tendì a desaparèixer, cosa que Bodin expressa en els següents 

termes: 

 

  “Cela contraignit les Chrestiens peu à peu, de relascher la servitude, et d‟affranchir les 

esclavs: reservé seulment certaines corvees, et l‟ancien droit de succession de leurs affanchis 

mourans sans enfans: coustume qui tient encores presque en toute la basse Allemagne, et en 

plusieurs lieux de France, et d‟Anglaterre.” (1986: 99). 

 

 Els trets descriptius que aporta aquí Bodin de la servitude són clarament aquells 

que Marc Bloch (1947), Pierre Bonnassie (2001), i la major part de la historiografia 

medieval actual, atribueix a la institució de la “servitud” medieval associada al règim 

feudal que s‟assentà de forma general a Europa entre els segles XI i XIII. Però Bodin no 

només mostra coneixement d‟aquesta transformaciñ, les conseqüències de la qual 

observava vigents a l‟Alemanya, l‟Anglaterra i la França de la seua època, sinñ també 

l‟apariciñ d‟un segon canvi en una època posterior, a favor de “l‟alliberament” de molts 

d‟aquests serfs. L‟autor francès ens descriu aquesta segona transformaciñ medieval en el 

següents termes: 

 

  “il faut conclure que l‟Europe fut affranchie d‟esclaves depuis l‟an M.CCL. ou environ: 

car Bartol, qui vovoit l‟an M.CCC. escrit que de son temps il n‟y avoit plus d‟esclaves, et que 

par des loix Chrestiennes des hommes ne se vendoyent plus [...] mais il y a plus de quatre cent 

ans que la France n‟a souffert les vrais esclaves. Car quant à ce que nous lisons en nos histoires 

que Louis Hutin, qui vint à la couronne l‟an M.CCC.XIII, au temps mesme que Bartol vivoit, 

affranchit tous les esclaves qui voulurent à prix d‟argent, pour fournir aux frais de la guerre: cela 

se doit entendre des mains mortes, que nous voyons encores à present affranchir par lettres 

Royaux” (1986: 103). 

 

 El fragment citat ens mostra un coneixement històric prou extens de l‟edat 

mitjana, especialment en una època com el segle XVI, en què l‟interès principal es 

dirigia cap a l‟antiguitat. Aquì, podem observar com Bodin utilitza de forma sistemàtica 

el terme esclave per a referir-se als serfs medievals (la qual cosa ens fa pensar que 

prengué la decisió de traduir de forma general el terme llatí de servus pel francès 

modern d‟esclave). És important destacar aquest aspecte perquè ens demostra que, a 
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pesar de que des del segle XIV es tendia a distingir entre els conceptes “d‟esclavitud” i 

de “servitud” no deixà d‟existir mai, tampoc, una certa falta de concreciñ quan es 

parlava d‟aquestes qüestions en la literatura, principalment, com a conseqüència d‟una 

falta d‟interès en establir una divisiñ clara i sistemàtica per part dels escriptors d‟aquesta 

època (que pertanyen sempre a les classes mitjanes o altes, però mai a grups que es 

situaven en condicions de semi-llibertat). No obstant això, Bodin demostra també ser 

conscient que es troba davant d‟un tipus de dependència diferent al de l‟esclavitud de 

l‟època clàssica, tal i com posa de manifest en l‟expressiñ final: “cela se doit entendre 

des mains mortes, que nous voyons encores à present affranchir pas lettres 

Royaux...”.
293

 Per altra banda, crida l‟atenciñ que es fixe en l‟observaciñ de Bartol 

respecte a la situació de la servitus a la seua època (que ja associava al concepte 

d‟esclavitud), en comparaciñ a la romana, la qual cosa ens porta a una tradiciñ de 

reflexió sobre la servitus de certa antiguitat. Per altra banda, resulta també destacable 

que Bodin fixés la seua atenció sobre la carta de Louis Hutin, que hem citat més amunt 

(al cap. 2. 2. 4), i que de fet constitueix un dels testimonis més clars de què disposa la 

historiografia medieval actual per a extreure conclusions sobre les condicions de la 

“servitud” medieval i el seu progressiu debilitament a partir del segle XIV. Però el que 

més ens interessa destacar aquí és un aspecte peculiar de la lectura que feia Bodin 

d‟aquesta carta reial. Tal i com hem vist, el terme que Bodin empra és el de esclaves, i, 

tot i que ens adverteix que es tracta d‟un tipus diferent “d‟esclavitud”, no dubta en 

qualificar positivament “l‟alliberament” d‟aquests esclaves. Tot plegat, ens porta a la 

conclusiñ que l‟autor francès, no només dedica el capìtol cinquè de Les Six Livres a 

combatre la instituciñ de l‟esclavatge, que tenia una escassa importància a la França de 

l‟època,
294

 sinó també la “servitud de la gleva”, que sí seguia tenint una gran 

importància al seu país, com el mateix Bodin admet (“que nous voyons encores à 

present affranchir pas lettres Royaux”). Els milers de serfs dependents dels nobles 

revoltats durant les Guerres de Religió havien causat molts problemes a la monarquia 

francesa per mantenir la seua autoritat, i no pas els pocs esclaus que algun d‟ells podia 

posseir, o els remers de les galeres reials tancats als ports de Marsella i Tolon. Però en 
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 Un poc més amunt, Bodin també fa referència expressa a la institució de les mains mortes, tal i com 

podem observar al següent fragment: “Depuis estans les esclaves reduits à la forme des mains mortes, 

l‟Abbé Suger affranchit aussi les hommes de main-morte, pourveu qu‟ils changeassent de païs: comme 

j‟ay veu par la charte qu‟il en fit l‟an M.C.XLI ” (1986: 102). 
294

 Els esclaus només es trobaven en nombre important als ports de Marsella i Toló a la França del segle 

XVI (Verlinden, 1955: 851), mentre que l‟esclavitud colonial no començaria a adquirir importància fins 

la segona meitat del segle XVII (Jameson, 1911: 34-49). 
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una època en què la societat continuava trobant-se estructurada, en bona mesura, sobre 

les bases establertes durant l‟època feudal, Bodin no es podia permetre proposar de 

forma totalment oberta l‟aboliciñ de la servitud de la gleva, que no s‟arribaria a realitzar 

de forma absoluta fins a la Revolució Francesa.  Així, Bodin es constitueix com el 

primer autor modern que elabora una crìtica de l‟esclavitud sota la pretensiñ de criticar 

també la servitud en què seguien sotmesos molts dels camperols europeus. Es tracta 

d‟un tipus de discurs polìtic que a l‟època de Bodin gaudiria d‟escassa difusiñ, però que 

en el segle XVIII es convertiria en un dels discursos més dinàmics, polèmics i 

poderosos, tal i com tindrem oportunitat de comprovar.  
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3. 5. L’APARICIÓ DE LA “PERCEPCIÓ HISTÒRICA” DE 

L’ANTIGUITAT EN EL SEGLE XVII 

 

 

3. 5. 1. LA CONTINUACIÓ DELS POSTULATS DE BODIN: P. CHARRON  

 

 

 L‟inici del segle XVII no suposà cap canvi significatiu pel que fa a als 

plantejaments teòrics i historiogràfics que hem comentat per als dos segles anteriors. La 

concepció de la història que seguí predominant fou la de “proximitat”,
295

 i com a 

conseqüència d‟això, les obres dels clàssics grecs i llatins continuaren sent estudiades 

com una font de coneixements diversos aplicables al món modern, més que no pas com 

a font d‟informaciñ sobre les particularitats del mñn antic. No obstant això, la 

perspectiva de “distanciament” es comença a difondre en un nombre cada cop major 

d‟autors, i d‟una forma cada cop més intensa. Aixì, ens trobem que l‟any 1611 el teòric 

de la política Giovanni Botero, escrivia el següent: 

 

  “molto più commendabile mi pare l‟illustrare i tempi presenti, che i passati, perché i 

successi dell‟età nostra hanno assai più del dilettevole, per la loro novità che quei de‟ tempi 

passati, tante volte scritti [...] perché la prudenza molto più con la sperienza delle cose moderne, 

che con quella delle antiche, si affina.”
296

 

 

 El fragment ens mostra una perspectiva que no deixà de guanyar força al llarg 

del segle XVII, durant el qual nombroses disciplines nascudes durant el Renaixement, 

començaren a experimentar un gran desenvolupament propi. Per altra banda, el 

“desencant” dels “antics”
297

 que es comença a observar en diversos autors des de la 

meitat del segle XVI, com Bodin o Botero, procedeix també d‟una oposiciñ ideològica a 

la interpretaciñ àmpliament republicana que s‟havia fet durant el primer Renaixement 

de l‟antiguitat clàssica (Cambiano, 2007). Aixì doncs, si el primer humanisme d‟arrel 

republicana d‟autors com L. Bruni, Palmieri i Maquiavel, havia considerat el pensament 
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 Cfr. capítol 3. 1. 2. 
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 El fragment pertany a la “Dedica a Carlo Emanuele di Savoia” del 1611, de la Quinta parte delle 

Relazioni Universali, Gioda, 1895, vol. III, pp. 36-37, apud. Cambiano (2007: 188). 
297

 L‟expressiñ l‟hem extret del capìtol IV de Cambiano (2007), titulat “L‟età del disincanto”, en el qual 

examina les vies per les quals es desenvolupa aquest “distanciament” respecte als antics per part de 

diversos autors dels segles XVI i XVII, front a l‟entusiasme per l‟antiguitat del primer humanisme. 
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dels “moderns” (és a dir, dels seus contemporanis) inferior a aquell dels “antics” (amb 

el qual es sentien identificats), la resposta lògica dels seus opositors ideològics era la de 

defensar el pensament dels “moderns”. En efecte, autors com Bodin i Hobbes, que 

tenien un gran coneixement del pensament clàssic, i l‟admiraven en molts sentits, també 

mantingueren un distanciament significatiu, ja que temien l‟entusiasme republicà de 

molts humanistes. Per altra banda, cal recordar un cop més, que les fonts i el pensament 

clàssics es trobaren sotmesos a múltiples lectures. Així per exemple, si bé el primer 

humanisme es trobà fortament influenciat pel republicanisme de Ciceró, també és cert 

que des de ben prompte existiren nombrosos autors clàssics partidaris del sistema 

monàrquic, com Platñ, Tàcit i Suetoni. A més d‟altres autors que foren interpretats tant 

en un sentit com en l‟altre, com ara Aristòtil, Polibi, Tit Livi, Plutarc, etc.  

 

 Pel que fa al tema de l‟esclavatge, la perspectiva d‟aproximaciñ fou 

fonamentalment la mateixa que durant el segle anterior, i les concepcions més 

innovadores es mouen dins els paràmetres ja establerts per Jean Bodin el 1576. És el cas 

de l‟advocat, sacerdot i humanista francès Pierre Charron (1541-1603), que l‟any 1601 

publicà l‟obra De la sagesse, un tractat de filosofia moral fortament influenciat pels 

escrits de Montaigne i pel pensament escèptic. El llibre també presenta una notable 

influència de l‟obra de Jean Bodin Les Six livres de la République (1576), en elements 

com la defensa de la tolerància cap a les pràctiques religioses diferents a la catòlica i la 

crìtica a l‟esclavatge. Aquest últim aspecte es posa clarament de manifest al capìtol 44 

del llibre I anomenat “Seigneurs et esclaves, maistres et serviteurs”, que no només 

segueix la mateixa estructura del capítol cinquè del tractat de Bodin,
298

 sinó que 

pràcticament podríem qualificar de resum del mateix, ja que tant les argumentacions 

com els exemples utilitzats mostren un elevat grau de coincidència. Això es pot 

observar des del mateix inici del capítol, tal i com podem observar a continuació: 

 

  “L‟usage des esclaves et la puissance des seigneurs ou maistres sur eux, bien que ce soit 

chose usitée par tout le monde, et de tout temps (sauf depuis quatre cents ans qu‟elle s‟est 

relaschée, mais qui se retourne mettre sus), la generalité ou universalité n‟ est pas certaine preuve 

ny marque infaillible de nature, tesmoin les sacrifices des bestes, specialement des hommes, 
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 Començant pel mateix títol, que presenta un notable grau de coincidència amb el de Bodin, que era: 

“La troiseme partie du gouvernement des mesnages depend de la puissance du Seigneur envers ses 

esclaves, et du maistre envers ses serviteurs.” 
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observez et tenus pour actes de pieté par tout le monde, qui toutesfois sont contre nature.” 

(Charron, 1671 [1601]: 229).
299

 

 

 El fragment ens mostra la influència dels plantejaments antiesclavistes de Bodin, 

i fins i tot, dels mateixos arguments i exemples (la frase “sauf depuis quatre cents ans 

qu‟elle s‟est relaschée, mais qui se retourne mettre sus” no ens deixa cap dubte de la 

influència d‟aquest sobre Charron). Charron també manté, com Bodin, la idea de que 

era l‟interès pel profit econòmic el principal interès per convertir als captius de guerra 

en esclaus, i no la magnanimitat dels vencedors (com havien suggerit els juristes 

romans), tal i com podem observar a continuació: 

 

   “C‟est l‟avarice qui est cause des esclaves forcez, et la poltronnerie cause des 

volontaires ; les seigneurs ont esperé plus de gain et de profict à garder qu' à tuer ; et, de faict, la 

plus belle possession et le plus riche bien estoit anciennement des esclaves. Par là Crassus devint 

le plus riche des romains, qui avoit, outre qui le servoient, cinq cents esclaves qui rapportoient 

tous les jours gain et profict de leurs mestiers et arts questaires.” (1671: 230). 

 

 El fragment és una mostra, com ja hem comentat al capítol de Bodin, de la 

influència de Plutarc en la idea de que els esclaus constituïen una de la principal riquesa 

dels propietaris romans. Però el que més ens interessa destacar d‟aquest fragment és la 

introducció de la idea de “l‟avarìcia” (l‟avarice) com a origen de l‟esclavitud-

mercaderia. Una idea que procedeix també de Plutarc, i concretament de les vides de 

Catñ el vell i de Cras, on situa l‟avarìcia (és a dir, l‟interès pel guany econòmic més 

enllà del necessari per viure) com un dels “vicis” principals d‟aquests dos personatges. 

Això ens mostra la importància fonamental de Plutarc en la configuració de la 

concepciñ moderna de l‟esclavitud antiga. En els autors del període anterior a Charron 

no havìem trobat una connexiñ clara entre el vici de l‟avarìcia i l‟abundància d‟esclaus, 

però a partir del segle XVII es convertirà en una de les idees més repetides i importants 

en gairebé tots els escrits que dedicaren alguna atenciñ al tema de l‟esclavatge en 

l‟antiguitat.  

 

 Per altra banda, Charron també coincideix amb Bodin en destacar que 

l‟esclavatge havia experimentat un descens progressiu durant l‟edat mitjana (1671: 
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 Les cites sñn fidels a l‟ediciñ de 1671, de manera que es poden observar diversos errors ortogràfics des 

del punt de vista de la normativa actual del francès. 
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231), però que aquesta situació havia tornat a canviar a la seua època, en la qual es 

podia observar un nou augment de l‟esclavitud. Els motius d‟aquest nou augment de 

l‟esclavatge eren, segons Charron, les guerres entre cristians i musulmans, i l‟augment 

del nombre de pobres, que per garantir-se la supervivència entraven en “esclavitud 

voluntària”: “La pauvreté puis après les a faict retourner en servitude et estre esclaves 

volontaires” (1671: 232). Aquesta última observació ens fa pensar que Charron 

confonia els conceptes “d‟esclavitud” i “servitud” (que és la situació a la que fa 

referència en aquest cas). Però en el mateix text trobem una indicació de que Charron 

distingia entre el que ell anomena els esclaus “forcez et faicts par droict de guerre” 

(1671: 230), i els esclaves volontaires, en els quals:  

 

  “La puissance et authorité des maistres sur leurs serviteurs n‟est gueres grande ny 

imperieuse, et ne peust aucunement prejudicier à la liberté des serviteurs, mais seulement 

peuvent-ils les chastier et corriger avec discretion et moderation. Elle est encore moindre sur les 

mercenaires, sur lesquels ils n' ont aucun pouvoir ny correction.” (1671: 232). 

 

 Això ens mostra que Charron era capaç de distingir, a l‟igual que Bodin, la 

diferència entre els esclaus i els serfs de la gleva en uns paràmetres prou similars als que 

utilitzem en la historiografia contemporània, i de la mateixa manera que Bodin, fa 

èmfasi en el fet que els senyors no podien sobrepassar certs límits en el càstig dels seus 

serviteurs ni perjudicar a la seua liberté. Però al mateix temps el sacerdot francès també 

coincideix en fer un ús intercanviable dels termes esclavage i servitude en el text, la 

qual cosa ens indica que la diferenciació entre les dues paraules no tenia un caràcter tan 

important com en l‟actualitat. Per altra banda, Charron també coincideix amb Bodin en 

destacar que encara existia un tercer tipus de treballadors que podien ser empleats, els  

treballadors assalariats (mercenaires), i que sobre aquests no es podia exercir cap tipus 

de poder o de correcció.  

 

 L‟autor no va més enllà del que acabem d‟exposar, i no es deté en realitzar cap 

observació sobre les particularitats del món antic en aquest aspecte, o de l‟evoluciñ 

històrica de la dependència (més enllà de l‟observaciñ de que la religiñ havia contribuït 

a la seua disminució, i que en època recent havia començat a guanyar força de nou), 

però sí ens mostra la influència i la persistència de diverses de les idees exposades per 

Bodin. Per altra banda, ens mostra també la important influència de l‟obra de Plutarc en 
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les primeres concepcions modernes de l‟esclavatge i la tendència a interpretar totes les 

referències de les fonts clàssiques a la dependència pel concepte modern “d‟esclavitud”, 

i no pel de “servitud”, que era un tipus d‟instituciñ que es tendia a situar en les èpoques 

medieval i moderna. 

 

 

3. 5. 2. L’ESTUDI “ANTIQUARI” DE L’ESCLAVITUD ANTIGA 

 

 

a) La tradició “antiquària”: T. Popma 

 

 L‟inici del segle XVII no significà cap canvi important respecte a les 

concepcions sobre l‟esclavitud antiga que trobàvem en el segle anterior, però sì que es 

produí una multiplicació, respecte al segle anterior, dels estudis de tipus “antiquari” 

sobre diferents aspectes de l‟antiguitat,
300

 la qual cosa incloïa la institució de la servitus, 

que, com havien destacat ja diversos autors dels segles anteriors (com Palmieri i Bodin), 

presentava certes particularitats que no es trobaven a l‟Europa moderna. En aquesta 

proliferaciñ dels estudis antiquaris sembla que influencià, tant l‟extensiñ de l‟interès 

humanista per l‟antiguitat, com una eixida cap a un tipus d‟estudis que podrìem 

qualificar “d‟innocents”, davant dels moviments de repressió desencadenats a partir de 

les “Guerres de Religió” arreu d‟Europa i de l‟establiment de la Contrarreforma. 

 

 En aquest panorama d‟estudis s‟enquadren els que han sigut considerats, els dos 

principals estudis de tipus “antiquari” sobre l‟esclavitud antiga: el De operis servis liber 

de Tito Popma (1608), i l‟obra de Lorenzo Pignoria De servis et eorum apud veteres 

ministeriis comentarius (1613).
301

 Un bon exemple de la importància d‟aquests treballs 

el constitueix el fet que en 1770, L. Pignoria fos l‟únic autor citat per l‟erudit francès J. 

L. Buringy com a precedent de la seua “Premier mémoire sur les esclaves romains” 

(1770: 328), i que els treballs, tant de Popma com de Pignoria, es trobaren entre les 

referències més destacades per l‟advocat escocès William Blair en el seu estudi sobre 

l‟esclavitud entre els romans, publicat a principis del segle XIX (1833: viii). 
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 Per a la definiciñ de “antiquari” que seguim veure cap. 3. 1. 1. 
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 Segons M. I. Finley (1982: 27) constitueixen els dos estudis de tipus “antiquari” sobre l‟esclavitud 

antiga més importants que existeixen, i segons Joseph Vogt, L. Pignoria: “was the first to deal specifically 

with slavery in antiquity” (1975c: 195). 
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 L‟obra del filòleg holandès Tito (o Titus) Popma, De operis servis liber (1608), 

consistia en un catàleg dels diferents tipus de servi romans en relació a la funció que 

duien a terme (així parla de coci servi, comites servi, scribae, villicus, etc.). L‟autor fa 

seguir cada un dels termes llatins d‟una breu definiciñ del treball dut pel tipus de servus 

en qüestiñ, i l‟acompanya de diverses cites dels autors clàssics que fan referència a 

aquesta tipologia. L‟obra es presenta com un treball tan útil per l‟erudit que es trobés 

interessat per les tipologies de servi existents en l‟antiguitat, com per aquell altre que es 

trobés amb la necessitat de consultar el significat d‟un tipus en particular. Es tracta d‟un 

autèntic treball de recerca històrica, és a dir, de reconstrucciñ d‟un element del passat a 

través de les fonts disponibles, i d‟una obra de consulta útil per a aquells que es trobaren 

interessats en documentar-se sobre el mateix.  

 

 En aquest sentit, l‟obra constitueix un avenç respecte a les obres que hem 

comentat més amunt des del punt de vista de la recerca historiogràfica sobre l‟esclavitud 

antiga. Però al mateix temps, al treball de Popma no hem trobat cap tipus d‟anàlisi 

històrica, sinñ que es tracta d‟una obra essencialment compiladora i descriptiva, la qual 

cosa. Així doncs, De operis servis liber  s‟ajusta a la definiciñ de la historiografia de 

tipus “antiquari” de Momigliano que ja hem comentat més amunt (cap. 3. 2. 1.), segons 

la qual “l‟antiquari” no pot definir com un “historiador” (almenys, segons la concepció 

actual de la nostra professió), perquè els historiadors es plantegen els temes a estudiar 

amb l‟objectiu de resoldre determinats “problemes” històrics, mentre que els antiquaris 

fan recopilacions de tots els elements relacionats amb una determinada qüestió, tant si 

serveixen per solucionar un problema com si no (Momigliano, 1955c: 69). No obstant 

això, coincidim també amb Momigliano en destacar l‟avenç que suposa la configuració 

d‟aquest tipus de recerca històrica entre els segles XV i XVII per la seua contribuciñ al 

mètode historiogràfic actual, a partir de la fixaciñ d‟uns criteris de crìtica textual i del 

desenvolupament de noves metodologies d‟estudi en camps com els de la numismàtica i 

l‟epigrafia. 
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b) L’aparició de la “percepció històrica”: L. Pignoria 

 

 L‟obra de Lorenzo (o Laurentius) Pignoria De servis et eorum apud veteres 

ministeriis comentarius (1613), publicada cinc anys després que la de Popma, suposaria 

un avenç important respecte al seu antecessor, tant pel que fa a metodologia de treball, 

com pel que fa a la concepció historiogràfica. Lorenzo Pignoria (1571-1631) fou un dels 

estudiosos de l‟antiguitat més coneguts del seu temps, i s‟interessà per la recopilació de 

fonts arqueològiques, epigràfiques i iconogràfiques de l‟antiguitat, i per temes 

relacionats pels rites i les religions de l‟antiguitat egìpcia, grega i romana. La seua obra 

De servis reprèn  la mateixa temàtica de Popma, i està concebuda com una recopilació 

de les tipologies de servi
302

 i dels treballs que realitzaven cada una d‟elles, però supera 

en molts aspectes l‟obra del seu predecessor. Les seues descripcions dels diferents tipus 

de treballs duts a terme pels servi romans no es limita a fer una breu descripció de cada 

un dels termes relatius a les diferents ocupacions (com feia Popma), sinó que aporta una 

informació, el més completa possible, de cada una de les ocupacions. Per altra banda, 

tot i que el treball de Pignoria es pot definir en termes generals com l‟obra d‟un 

“antiquari”, aquesta presenta un caràcter notablement diferent a la del seu predecessor.  

 

 En tot el treball de Pignoria es fa present una perspectiva de “distanciament 

històric”
303

 respecte al seu objecte d‟estudi que ens recorda a la que ja observàvem en 

autors com B. Cavalcanti o J. Bodin. Això significa que l‟obra d‟aquests tres autors, tot 

i demostrar moltes de les caracterìstiques pròpies del tractament de l‟antiguitat abans del 

segle XVIII, també presenten una perspectiva d‟anàlisi que ja podem qualificar de 

vertaderament “històrica”, que es començava a fer cada cop més present en el 

pensament europeu d‟aquest perìode, i que desembocaria en un important debat  sobre 

la superioritat del món antic o el modern en matèria política, cultural i científica, que 

donà lloc a un gran nombre de llibres i pamflets a finals del segle XVII (Levine, 

1991).
304

 És important destacar això, perquè la presència d‟aquesta perspectiva històrica 

en Pignoria el porta a fer una sèrie d‟observacions pioneres d‟algunes de les idees claus 

                                                 
302

 L‟obra està escrita en llatì i es refereix únicament als servi de l‟antiguitat, de manera que no ens és 

possible contrastar si Pignoria concebria el terme com “l‟esclavitud” del seu temps, que és el més 

probable, o la compararia també amb la “servitud” del seu temps. 
303

 Vid. apartat 3. 1. 2., basat en el conceptes encunyats per Vlassapoulos (2009b). 
304

 El debat és conegut amb el nom de "la Batalla dels llibres" (The Battle of the Books), que constitueix 

l'episodi més destacat de la famosa "Querelle chez les anciens et les modernes", que es mantingué viva 

durant tota l'edat moderna. 
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que es generalitzaran al segle XVIII. Una de les més importants és la que citem a 

continuació: 

 

  “Romae autem antiquitus, cum integra esset, valeretque rectè publicae rei dignitas et 

majestas, paucis admodum servis contenti erant. At post eversas Carthaginem et Corinthum, cum 

vitia facto agmine in urbem victricem influxissent, et privata luxuria publicam magnificentiam 

concutere coepisset, tunc irrupit vis et multitudo servorum” (1674: *10 recto-verso).
305

 

 

 Així doncs, segons Pignoria, havia existit una època arcaica (antiquitus), en la 

qual els romans eren “purs” (integra esset) i es comportaven de forma valerosa i recta 

en els assumptes públics. En aquella època hi havia molt pocs “servi” (paucis admodum 

servi) i aquests eren feliços (contenti erant). Però a partir de la destrucció de Cartago i 

Corint, s‟introduì el vici (vitia) en la ciutat, el luxe privat (privata luxuria) sacsejà la 

noblesa pública, i es produí la irrupció de la violència (vis) i l‟abundància d‟esclaus 

(multitudo servorum). En aquest fragment podem observar clarament la importància 

fonamental de Posidoni en la configuraciñ de la concepciñ moderna de l‟evoluciñ de 

l‟esclavatge en l‟antiga Roma. Les fonts citades per Pignoria sñn Ateneu (lib. 6), que fa 

referència expressa a l‟obra de Posidoni, i Estrabñ (lib. 14),
306

 que bona part de la 

historiografia actual coincideix en atribuir a Posidoni, com hem vist al capítol 3. 2. 5. 

Això ens mostra l‟èxit de Posidoni en transmetre les seues idees a la historiografia 

moderna, tot i que no s‟ha conservat cap obra seua de forma completa, gràcies a la 

creaciñ d‟un discurs de gran coherència interna i molt influent. Però aquesta idea no 

l‟hem trobat clarament expressada per cap autor modern abans de Pignoria, la qual cosa 

ens suggereix que fou necessària l‟apariciñ de la perspectiva de “distanciament”, i de la 

recuperació de determinades fonts (entre les quals devia tenir prou importància el text 

d‟Ateneu), per a que es convertìs en un discurs plenament articulat.
307

 El text de 

                                                 
305

 La referència es trobarà a la introducció del mateix Pignoria, que va precedida per una “Epistola 

dedicatoria” de D. Paulo ab Uchelen, i porta per tìtol “Laur. Pignorius Lectori P. F.” La numeraciñ en 

aquesta part de l‟obra és diferent a la de la resta, aquesta porta un asterisc i va per full, en comptes de per 

pàgina. La resta de l‟obra, en canvi, està numerada per pàgina i no per full, que és la costum preferent en 

els llibres moderns. 
306

 Malauradament, les cites de Pignoria no són més concretes, però resulta clar que es refereix als 

fragments d‟Ateneu (6. 274f-275b) i Estrabó (14. 5. 2.), que ja hem comentat al capítol 3. 2. 5. 
307

 És interessant destacar que Ateneu, no només fou publicat per primer cop en una època relativament 

tardana (el 1514), i que la primera traducció llatina no arribà fins al 1556, sinó que a més, fou 

successivament reeditat durant la segona meitat del segle XVI i durant el XVII (Rodríguez-Noriega, 

1998: 63-64), la qual cosa ens mostra un interès creixent per l‟obra (probablement, com a conseqüència 

d‟un augment de l‟interès erudit per un  coneixement el més complet possible de l‟antiguitat, i no només 

dels seus exponents més coneguts). 
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Pignoria (1613) constitueix el primer testimoni del qual disposem en què trobem 

exposats, i connectats entre sì, tots els elements bàsics d‟aquest discurs.  

 

 El principal precedent del qual disposem abans de la publicació del text de 

Pignoria és el de Jean Bodin que, com ja hem comentat, destacava l‟interès econòmic 

que hi havia al darrere de la instituciñ de l‟esclavatge (amb la qual cosa trencava amb la 

tradició precedent que havia mantingut una visió més positiva basada en la legislació 

romana), i el connectava amb el vici de l‟avarìcia (aquí de la influència del Cras de 

Plutarc), i amb els problemes que per a la seguretat de la república suposaven les 

revoltes d‟esclaus (aquí cal destacar la influència de Posidoni a través d‟Ateneu i 

Diodor). En tots aquests sentits Bodin és un pioner, però aquest no arribà a donar un 

últim pas que sí trobem en Pignoria: la interrelació de totes aquestes qüestions a través 

d‟un discurs de l‟evoluciñ històrica de l‟esclavatge en l‟antiguitat, que tot i que ja havia 

sigut creat i mantingut per una sèrie d‟autors clàssics (Posidoni, Apià, Estrabó, 

Ateneu...), resultava necessària l‟apariciñ d‟un “sentit històric” per a que recobrés sentit 

dins d‟un discurs coherent. A pesar de que el procés puga semblar senzill, aquest no es 

pogué produir fins a l‟apariciñ d‟un sentit històric en Pignoria, la qual cosa suposa un 

avanç progressiu en la concepció de “distanciament”. L‟existència d‟aquest 

plantejament, permetria a Pignoria recuperar la connexió que Posidoni havia establert 

entre el discurs de la “decadència dels valors antics” (recollit per Ateneu), amb el del 

caràcter perniciñs del desenvolupament del tràfic d‟esclaus a partir de la destrucció de 

Cartago per part dels romans (recollit per Estrabñ). La connexiñ d‟ambdñs discursos era 

fàcil de realitzar, perquè havia estat present en l‟obra original de Posidoni, i havia sigut 

recollida per Ateneu, però cap autor modern arribà a connectar fonts tan diverses com 

Ateneu (6. 274f-275b) i Estrabó (14. 5. 2.) abans de Pignoria, i per a això fou necessari 

que es produìs l‟apariciñ de la perspectiva de “distanciament”. 

 

 La perspectiva històrica de Pignoria també el portà a fer una breu recerca sobre 

els orígens de la servitus, que ell situa, en primer lloc, en temps de Noè, tal i com 

dedueix de la maledicció que el patriarca llança contra el seu fill: “maledictus Chanaan, 

servus servorum erit fratribus suis.” (1674: 1). Pignoria també es fixa en el fet que al 

text bíblic apareixen diverses referències al gran nombre de servi (copiarum 

domesticarum) que es trobaven sota el poder d‟Abraham (1674: 2). Per altra banda, 

Pignoria també proposa la hipòtesi, basant-se en Orosi, que la servitus procedís de 
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Ninus, que fou el primer home en lliurar una guerra contra els seus veïns (1674: 4). En 

resum, el que ens interessa destacar del text de Pignoria és que, contràriament al que 

hem observat en els autors anteriors, no es conforma amb la visió dels orígens de 

l‟esclavatge aportada pels juristes romans,
308

 i ni tan sols amb aquella aportada per 

Ateneu, sinó que es dirigeix cap al text més antic que posseeix, la Bíblia. Això ens 

demostra que Pignoria utilitza totes les fonts de què disposa (tant de tipus religiós, com 

aquelles de tipus jurídic i literari) per a trobar respostes per a la seua recerca, cosa que 

anteriorment només havíem observat en Bodin. 

 

 Un altre aspecte que ens interessa destacar de l‟obra de Pignoria és el de la seua 

concepció del paper de la servitus dins l‟estructura socioeconòmica de la Roma antiga. 

L‟objectiu de Pignoria no és el d‟analitzar aquest tipus de qüestions, sinñ de limitar-se 

fonamentalment al camp de la descripció de cada un dels treballs que realitzaven els 

servi romans, d‟acord amb la tradiciñ “antiquària”. No obstant això, l‟existència de la 

perspectiva de distanciament en Pignoria el portaria a fer  algunes observacions sobre la 

importància dels servi entre els antics romans, i sobre el fet que aquests es trobaven 

distribuïts en tots els sectors econòmics, com demostra la diversitat de treballs en què ell 

en localitza. L‟observaciñ d‟aquest tipus que més ens interessa destacar és la que trobem 

quan Pignoria finalitza la llista de servi que es trobaven agrupats dins la familia urbana 

(que constitueixen la major part del llibre) i inicia la relació sobre els de la familia 

rustica, que consisteix en la següent frase: “Rustica familia non fuit illa quidem (quod 

ad immensitatem attinet) urbanae par; numerosa tamen et ipsa, dignaque ob 

ministeriorum aptam inter se rationem” (1674: 509). És a dir, segons Pignoria, la 

familia rústica, tot i que no assolí la “immensitat” de la urbana, fou també molt 

nombrosa, i capaç també de realitzar els treballs (ministeriorum) que se li encomanaven. 

A partir d‟aquest fragment podem extreure dues conclusions importants sobre la 

concepció de Pignoria del paper de l‟esclavatge en l‟estructura econòmica de la Roma 

antiga, i per extensió, la que predominava en la seua època (ja que concorda prou amb el 

que hem vist per al període anterior). Segons Pignoria, els esclaus (servi) ocupaven un 

paper molt important en l‟economia romana, ja que es trobaven en tots els tipus d‟oficis 

imaginables. Per això resultava possible parlar de servorum multitudo (1674: **1), o de 

immensitatem de la familia urbana. Però al mateix temps, Pignoria també indicava que 

                                                 
308

 “Servi ex eo appellati sunt, quod imperatores captivos vendere ac per hoc servare nec occidere 

solent.” (Digesta¸1.5.3.) 
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en el camp el seu nombre era menor, tot i que seguia sent molt important. En conclusió, 

podem dir que per a Pignoria els esclaus (servi) havien tingut una gran importància a 

l‟economia romana, però al mateix temps, no arribava a establir cap indicaciñ sobre si el 

seu paper en l‟economia romana era realment indispensable, o si el seu nombre arribava 

a superar al dels romans de condició lliure. En tot cas, el fet que considerés menor el 

nombre d‟esclaus utilitzats en l‟activitat agrìcola ens indica que per a ell, l‟economia 

romana no tenia perquè dependre necessàriament del treball dels esclaus (tot i que 

tampoc indica el contrari).  

 

El que volem posar de relleu amb això és que l‟acceptaciñ general de que el 

treball esclau fou l‟eix fonamental de l‟economia de la Grècia i Roma antigues serà un 

producte de la historiografia dels segles XVIII i XIX, però no del període anterior, 

durant el qual no existí un consens en aquest sentit (tot i que, això sí, fou generalment 

acceptat que l‟esclavitud havia tingut una gran importància a l‟època clàssica). Aixì, 

mentre Bodin havia afirmat que a l‟antiga Grècia “il y avoit pour le moins dix esclaves 

pour un homme libre” (1986: 96), basant-se en el cens de la poblaciñ d‟Atenes citat per 

Ateneu (VI, 272c), altres autors, com B. Cavalcanti, defensaven la idea de que a Atenes, 

eren els mateixos ciutadans els que treballaven la terra (a diferència d‟Esparta, on era 

cultivada per la població servil); i entremig dels dos, molts autors com L. Pignoria, 

destacaren la importància de l‟esclavatge, però no arribaren a establir comparacions 

entre les proporcions de població lliure i esclava. Una preocupaciñ d‟aquest tipus, que 

en èpoques posteriors tindrà una gran importància, no resultava significativa per als 

autors d‟aquest temps, i per això resulta difícil trobar casos com els de Palmieri, Bodin i 

Cavalcanti.  

 

 És important destacar, per altra banda, que de forma similar a Bodin, Pignoria 

també mostra la seua repulsa a la instituciñ de l‟esclavatge, que si bé no arriba a 

expressar en uns termes tan radicals com el seu predecessor francès (no arriba a 

proposar, per exemple, la seua abolició), no ens deixa dubte de la seua oposició. Una 

oposiciñ que el porta, fins i tot, a criticar els plantejaments d‟Aristòtil, cosa que també 

trobàvem a Bodin, però que resulta molt estranya a la seua època. Això ens permet 

traçar ja el que serà una constant en la majoria d‟estudis sobre l‟esclavitud antiga que 

trobem a partir d‟ara, i sobre tot, a partir del segle XVIII, i és que existeix una connexiñ 

entre les idees antiesclavistes i l‟apariciñ d‟estudis sobre algun aspecte de l‟esclavatge 
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en l‟antiguitat. El fet no és casual, ja que, en constituir els escrits clàssics una de les 

fonts d‟informaciñ principals dels pensadors d‟aquesta època,  l‟apariciñ de pensaments 

antiesclavistes portava sovint a un renovat interès per estudiar quina presència havia 

tingut l‟esclavatge a la Grècia i Roma clàssiques, i quina opiniñ els havia merescut als 

autors d‟aquest perìode. Per aquest motiu, les fonts que tenen més pes entre aquest tipus 

d‟autors sñn aquelles que ja havien sigut crìtiques amb algun aspecte relacionat amb 

l‟esclavitud durant la pròpia època clàssica, com eren Posidoni, Plutarc, Ateneu, i altres 

autors influenciats per l‟ideari estoic. 

 

 

3. 5. 3. L’APARICIÓ DE LA “HISTÒRIA DE ROMA”: BOSSUET 

 

 

 En la segona meitat del segle XVII començaren a produir-se una sèrie de canvis 

en la percepció de la història que van fer possible que començaren a escriure‟s les 

primeres “històries” de l‟època antiga, front al que havia ocorregut durant el període 

anterior (Momigliano, 1955c: 78). Un dels primers exemples que trobem en aquest 

sentit és el Discours sur l‟Histoire Universelle, que escrigué el 1681 l‟arquebisbe i 

preceptor del Dofí de França, Jacques Bénigne Bossuet (1627-1704). L‟objectiu que 

guià l‟Histoire Universelle de Bossuet fou el de crear una història universal del món, 

des de la seua creaciñ fins a l‟època de Carlemagne, amb l‟objectiu d‟aportar al dofì, el 

fill de Lluís XIV un model ètic de comportament segons els plantejaments cristians, i 

una cosmovisió que col·locava a França com la successora dels grans imperis del passat. 

Aquesta obra ha sigut interpretada per molts estudiosos com un “retrocés” en la història 

de la historiografia moderna respecte a l'avenç que havien suposat algunes obres 

renaixentistes, com la de Maquiavel. En paraules de J. Fontana, Bossuet hauria suposat:  

 

  “el triunfo del irracionalismo teológico, culminado en el Discurso sobre la historia 

universal [...] donde todo se hace depender directamente del designio divino. [...] Toda 

posibilidad de una historia que analice racionalmente la evolución humana queda así negada.” 

(1982: 49). 

 

 L'afirmació de Fontana resulta encertada si contrastem l'anàlisi de les accions 

humanes que fa Bossuet amb aquell de Maquiavel. En aquest sentit, l'obra de Bossuet 
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resultava una tornada a la concepció teològica medieval, front a la metodologia analítica 

de Maquiavel, que examinava els fets històrics per motivacions humanes i de tipus 

estructural, desvinculats de la religió i la moral. Però des del punt de vista de l'evolució 

de la historiografia moderna sobre l'antiguitat, l'obra de Bossuet no representa un 

retrocés, sinó tot el contrari, un avenç important, com ha posat de manifest A. 

Momigliano (1955b: 117). El primer d'ells, consisteix en el fet que Bossuet construeix 

la primera “història” sobre l'antiguitat
309

 redactada en època moderna amb un clar sentit 

cronològic, front a les obres de tipus antiquari que l'avien precedit, tal i com indica a la 

introducció: “j'accounte a votre esprit à mettre ces événements dans leur place, sans y 

regarder autre chose que l'ordre des temps.” (1788: 6). Per que es pogués produir 

aquesta narrativització en sentit cronològic de l'antiguitat clàssica jugà un paper 

fonamental la concepció teològica de la història que pretenia defensar Bossuet, en clara 

oposició a la concepció materialista d'autors com Maquiavel (que d'acord amb 

l'observació de Momigliano, no emprengueren cap història de l'antiguitat clàssica). De 

fet, en el discurs històric de Bossuet s'observa una clara influència de les obres de Sant 

Agustí i Orosi.
310

 Però existeixen dos importants elements que diferencien l'obra de 

Bossuet respecte a la d'aquests dos predecessors.  

 

 En primer lloc, que fou escrita en època moderna, i sota el nom “d'història 

universal”, incloïa tota la història, des dels orígens bíblics fins al seu temps, mentre que 

les històries de S. Agustí i Orosi acabaven en el segle V d. C. En segon lloc, i encara 

més important, és que l'obra de Bossuet parteix d'un plantejament diferent a la dels seus 

predecessors del segle V d. C.; mentre que aquests últims havien creat un discurs 

“ahistòric” amb l'objectiu de respondre a la historiografia clàssica, caracteritzada per la 

defensa dels valors cívics i conqueridors. Per aquest motiu, la història d'aquests autors 

es troba caracteritzada per la causalitat de tipus teològic i moral en contra de la carrera 

expansionista duta a terme per Roma, motiu pel qual emfasitzen els efectes negatius 

d'aquesta sobre les poblacions conquerides. Bossuet, en canvi, partia d'uns principis 

molt distints. El seu objectiu no era criticar aquest tipus d'historiografia, sinó crear un 

discurs històric que donés una coherència a la supremacia que en aquell temps jugava 

França en el mapa polític europeu, i al mateix temps, s'oposés al poder desestabilitzador 

                                                 
309

 En aquesta primera "història" de l'antiguitat la història de Roma és presentada a un nivell de detall 

molt major que la de Grècia, d'acord amb la pràctica comú durant aquesta època, en què la història grega 

encara no era concebuda com un tot (Vlassapoulos, 2007: 21). 
310

 Vid. apartat 3. 2. 5. f. 
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de la lectura de les fonts clàssiques que havien fet alguns autors, com Maquiavel. El 

primer dels objectius marca una clara diferència amb els discursos històrics d'Orosi i 

Sant Agustí, la qual cosa es posa de manifest a la introducció de l'obra de Bossuet: 

 

  “C'est la suite de ces deux choses, je veux dire celle de la Religion et celle des Empires, 

que vous devez imprimer dans votre mémoire: et comme la Religion et le gouvernement 

politique sont les deux points sur lesquels roulent les choses humaines, et en découvrir par `ce 

moyen tout l'ordre et toute la suite, c'est comprendre dans la pensée tout ce qu'il y a de grand 

parm les hommes, et tenir, pour ainsi dire, le fil de toutes les affaires de l'Univers.” (1788 [1681]: 

4). 

 

 En aquest fragment es pot observar clarament com la història de Bossuet es troba 

estructurada amb una lògica interna fortament discursiva, a diferència de la tradició 

antiquària. En aquest sentit coincideix amb els discursos de Sant Agustí i Orosi. Però la 

diferència fonamental amb aquests dos es troba en la seua referència a “le 

gouvernement politique” com un dels elements fonamentals que regeixen les “choses 

humaines”, i que per tant, són objecte del seu interès. És a dir, Bossuet destacava 

aquells exemples polítics que podien resultar exemplificadors per al Dofí de França, 

d'acord amb el seu paper polític, en clara oposició als interessos de les obres de Sant 

Agustí i Orosi. Per aquest motiu, Bossuet es troba amb la necessitat de recórrer a la 

historiografia clàssica prèvia a la cristiana, que li aportava els exemples històrics i els 

elements discursius de tipus polític que Bossuet precisava, i que la historiografia 

cristiana no li podia aportar.
311

 Això acabaria provocant que la història de Roma es 

desenvolupés segons els valors clàssics de la virtut i els defectes polítics o morals, sense 

ningun tipus d'intervenció providencial (Momigliano, 1955: 117). Per aquest motiu, 

Momigliano considera que a Bossuet se li pot atribuir el fet de: “aver distrutta la 

concezzione della Civitas dei, proprio nel tentativo di restaurarla.” (1955b: 112).  

 

 El fet que Bossuet utilitzés com a referent principal de la història de Roma la 

historiografia clàssica precristiana el convertiria en un dels primers autors moderns en 

adoptar el discurs estoic de la decadència dels valors primitius, tal i com podem 

observar al següent fragment: 

                                                 
311

 Això es fa especialment evident als capítols VI i VII de la Troisieme Partie, on es fa present una forta 

influència de la filosofia de Polibi pel que fa a les virtuts i evolució de les constitucions polítiques (cap. 

VI) i l‟ètica de Posidoni aplicada a la Roma tardorepublicana (cap. VII). 
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  “Les romans avoient dans le même temps une autre espece de philosophie qui ne 

consistoit point en disputes ni en discours, mais dans la frugalité, dans la pauvreté, dans les 

travaux de la vie rustique et dans ceux de la guerre, où ils faisoient leur gloire de celle de leur 

patrie et du nom romain: ce qui les rendit enfin maîtres de l‟Italie et de Carthage.” (1788, I. 8:
 312

 

76). 

 

 El fragment que acabem de citar ens mostra clarament l‟èxit de transmissiñ del 

discurs ètico-històric de Posidoni a la historiografia moderna. En el cas de Bossuet, a 

més a més, aquest discurs és presentat com a plenament coherent amb la doctrina 

cristiana. De fet, aquesta confluència entre filosofia ètica antiga i doctrina cristiana 

constituïa un dels objectius de Bossuet en elaborar l‟Histoire Universelle, tal i com ha 

posat de manifest Cambiano (2007: 269). Aquesta adequació dels principis estoics de la 

virtut de la pobresa primitiva (Zenó, Posidoni, Plutarc) i les virtuts reivindicades pel 

cristianisme sñn una de les claus de l‟èxit del discurs de Posidoni en la historiografia 

moderna, la qual cosa inclou la seua concepció de l‟esclavatge. Però a més a més, l‟obra 

de Bossuet resulta també interessant perquè ens permet observar la possibilitat de 

combinar el discurs de Posidoni amb el discurs històric d‟altres autors, com Polibi. Això 

és el que fa l'arquebisbe francès quan es refereix a les causes que expliquen l'èxit de 

Roma sobre Cartago, basant-se en Polibi (VI. 59), però afegint el tema de la “pobresa” 

dels romans, en contrast amb la “riquesa” dels cartaginesos: 

 

  “Rome étoit dans sa force, et Carthage qui avoit comencé de baisser, ne se soustenoit 

plus que par Annibal. [...] Rome encore pauvre et attaché à l'agriculture, nourissoit une milice 

admirable, qui [...] ne songeoit qu'à agrandir le nom Romain. Carthage enrichie par son trafic, 

voyoit tous ses Citoyens attachés à leurs richesses, et nullement exercés dans la guerre.” (1788, 

III.6: 521-522). 

 

 En aquesta combinació dels elements discursius aportats per diferents fonts 

clàssiques, Bossuet demostra una gran modernitat des del punt de vista historiogràfic, 

que no hagués sigut possible de no ser perquè s'estava començant a iniciar la difusió de 

la perspectiva de “distanciament”. Per altra banda, el fragment ens mostra també la 

influència del discurs clàssic de la “decadència”, que com Polibi, Bossuet aplica tant a 

Cartago, com a Roma. Aixì, d‟acord amb aquest discurs, l‟arquebisbe francès també 
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 Segons l‟organitzaciñ del llibre: Premiere Partie, VIII Epoque (a les següents referències citem de 

forma abreviada). 
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situa la “difusió del luxe” com la causa de l‟inici de la decadència de Roma. D'acord 

amb Posidoni, Bossuet situa la difusió de la riquesa a Roma arran de la destrucció de 

Cartago i Corint, com el motiu de l‟inici dels “problemes” a l‟interior de la República 

(1788. I. 9), el primer dels quals seria el que començaren a causar els propis “esclaus”:  

 

  “En mesme temps que cette paix se conclut, les romains qui commençoient à estre trop 

riches, trouverent de redoutables ennemis dans la multitude effroyable de leurs esclaves. Eunus 

esclave luy-mesme les souleva en Sicile ; et il fallut employer à les réduire toute la puissance 

romaine.” (1788, I. 9: 84) 

 

 El fragment presenta les revoltes d‟esclaus com l‟inici d‟una llarga sèrie de 

calamitats que sacsejarien Roma com a conseqüència de l‟abandonament de la frugalitat 

i les virtuts primitives. En l'elaboració d'aquesta afirmació Bossuet comptava amb dos 

tipus de fonts principals: per un costat el discurs estoic de Posidoni (transmès a través 

d‟autors com Diodor, Ateneu i Plutarc), i per l‟altre, el discurs cristià d'Orosi i Sant 

Agustì. En aquest punt, resulta important descartar que d‟entre tots dos, Bossuet 

s‟inclinà pel de Posidoni, ja que li permetia mantenir el discurs la “decadència” que 

havia conduït a la caiguda de la República, que es trobava àmpliament difós des dels 

inicis del Renaixement (com a conseqüència de la seua importància en els relats de 

Tàcit, Orosi i Sant Agustí), però al mateix temps, no criticar la política expansionista de 

Roma, ja que l'Histoire Universelle col·locava a França com l'últim dels grans imperis. 

En conseqüència, Bossuet incorpora el discurs històric procedent de l'època clàssica 

(Polibi) i reproduït al Renaixement (Maquiavel), que explicava l'èxit expansiu dels 

romans pel mode de vida virtuós i frugal que duien a terme aquests, i que per tant, es 

perd quan es deixen emportar pel luxe i la corrupció (de la mateixa manera que havia 

ocorregut abans amb els cartaginesos). Així, el desenvolupament del luxe, i de “vicis” 

com el de l‟avarìcia, constituïa l‟origen de les desgràcies per als romans.  

 

 Ara bé, si per un costat cal situar a Bossuet com un precursor en l'elaboració 

d'una història de l'antiguitat que incorporava el discurs posidionià sobre la decadència 

dels valors primitius i els problemes amb els esclaus, per altra banda, també cal tenir en 

compte que la instituciñ de l‟esclavatge no despertà en ell cap interès particular. A 

diferència de Bodin, Charron i Pignoria, l'arquebisbe francès no mostra una oposició a 

la institució de l'esclavatge, sinó que el seu relat es limita a destacar els efectes 
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perversos de la seua utilització massiva, com a conseqüència d'una vida guiada per 

l'avarícia i el luxes, i del perill que podien suposar les revoltes per a la seguretat de 

l'estat. Una “preocupació” que sembla respondre, sobre tot, a les inquietuds d‟una classe 

dirigent per mantenir-se en el poder, tal i com es pot comprovar a la narració de Bossuet 

de “le séditieux tribunat de Tibérius Gracchus”, que proposà la “dangereuse 

distribution d‟argent” entre el poble, i provocà el trencament de la “la concorde des 

ordres”. En aquesta lectura del conflicte dels Grac Bossuet demostra utilitzar com a font 

principal els textos de Sant Agustí i Orosi (V. 8-9), que la presenten com un exemple 

dels problemes en què es trobava sumida la república romana, però que no s'interessen 

per l'anàlisi de les causes socials que motivaren la proposta de reforma (present als 

textos d'Apià i Plutarc). En aquest sentit, Bossuet mostra una selecció clara de la 

informació i els elements discursius presents a les seues fonts, ja que coneixia 

perfectament els textos d'Apià i Plutarc, que sí utilitza en altres sentits. Per altra banda, 

Bossuet situa el conflicte dels Grac dins el discurs general de la decadència dels valors 

primitius, basant-se en el discurs establert per Polibi i Posidoni, tal i com podem 

comprovar a continuació: 

 

“En ces temps et depuis la ruine de Carthage, les charges dont la dignité aussi-bien que 

le profit s‟augmentoit avec l‟empire, furent briguées avec fureur. Les prétendans ambitieux ne 

songerent qu‟à flater le peuple, et la concorde des ordres entretenuë par l‟occupation des guerres 

puniques se troubla plus que jamais. Les Gracques mirent tout en confusion, et leurs seditieuses 

propositions furent le commencement de toutes les guerres civiles.” (1788, III. 7: 541-542). 

 

 Així, el trencament de “la concorde des ordres”, el que actualment qualificaríem 

de “conflicte de classes”, per part dels Grac, seria l‟origen dels problemes per a l‟estat 

romà. No obstant, el principal origen d‟aquest conflicte no seria per a Bossuet els 

problemes econòmics de la classe plebeia (que era l‟element destacat per Apià), sinñ les 

pretensions de poder d‟alguns dels romans que ostentaven càrrecs. La perspectiva de 

Bossuet és la de l‟estadista que es troba es troba al càrrec de l‟estat (i es preocupa del 

seu manteniment), i no la de les classes populars (que es poden convertir en l‟enemic en 

determinades circumstàncies). Així, la font que privilegia Bossuet per a l'estudi de la 

història romana és Polibi, la qual cosa el porta a preocupar-se pels conflictes socials, 

que en el cas de Roma, explica a partir de l'esquema de Posidoni, com podem observar 

al següent fragment: 
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  “Pour connoître ce qu'a opéré suiccessivement cette jalousie entre les ordres, vous 

n'avez qu'à distinguer les deux temps [...] l'un où le peuple étoit retenu dans certaines bornes par 

les périls qui l'environnoient de tous côtés: et l'autre, où n'ayant plus rien à craindre au dehors, il 

s'est abandonné sans réserve à sa passion. Le caractere essential de chacun de ces deux temps, est 

que dans l'un l'amour de la Patrie et des loix retenoit les esprits; et que dans l'autre tout se 

désidoit par l'intérêt et par la force.” (1788, III. 7: 449-450).  

 

 Així, el discurs de Posidoni es converteix en la clau explicativa de l'evolució de 

la història de Roma (és a dir del seu auge i decadència) per a Bossuet, d'acord amb un 

esquema narratiu que es trobava ja present en Maquiavel, i que serà desenvolupat en 

major detall durant els segles següents. No obstant, els problemes causats per la difusió 

del treball esclau, que en Posidoni havien tingut un paper central, a Bossuet tenen un 

paper molt menys destacat, i són presentats com un més, de llarga sèrie d'efectes 

negatius que havia tingut aquesta “corrupció” dels romans. Així, el problema de 

l'esclavatge és presentat d'una manera molt similar a com ho havien fet ja Orosi i Sant 

Agustí. En tot cas, resulta també important destacar que les revoltes d'esclaus no 

apareixen només com una de les causes del règim republicà, sinó de la caiguda final de 

Roma, tal i com podem observar al següent fragment: 

 

  “Je n‟ignore pas, monseigneur, qu‟on pourroit ajouster aux causes de la ruine de Rome 

beaucoup d‟incidens particuliers. Les rigueurs des créanciers sur leurs débiteurs ont excité de 

grandes et de frequentes révoltes. La prodigieuse quantité de gladiateurs et d‟esclaves dont Rome 

et l‟Italie estoit surchargée, ont causé d‟effroyables violences, et mesme des guerres sanglantes.” 

(1788, III. 7: 552-553). 

 

 En aquest fragment podem observar una recopilació dels principals motius de la 

ruine de Roma segons les fonts clàssiques disponibles. Entre aquests es trobava el de la 

“prodigieuse quantité de gladiateurs et d‟esclaves”, que està inspirat en l‟episodi 

d‟Espartac narrat per Plutarc, Apià i Orosi. A partir d'aquesta, i més possibles causes de 

la caiguda de Roma, Bossuet acaba afirmant que tot i que sembla difícil trobar una 

causa comú de tots aquests conflictes, existia una causa final, que era la “des ordres 

secrets de la divine Providence” (1788, III. 7: 554). Aquesta explicació final és 

presentada per Bossuet amb l'objectiu de refermar la importància de l'església en el 

govern de l'estat, i com a resposta als plantejaments laïcistes més radicals, com aquell 
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de Maquiavel, tal i com es fa present en la següent frase: “C'est ainsi que Dieu regne 

sur tous les peuples. Ne parlons plus de hasard, ni de fortune” (1788, III. 7: 554). Això 

ha portat a molts estudiosos contemporanis a classificar l'obra de Bossuet com una 

tornada als esquemes teòrics medievals, representats per l'obra de Sant Agustí. Però en 

realitat, aquesta juga un paper secundari en l'explicació que fa Bossuet de la història de 

la Grècia i Roma clàssiques, que es troba marcada pels plantejaments discursius de la 

historiografia clàssica, especialment de Polibi, i on el discurs de Posidoni jugava un 

important paper.  

 

En conclusió, cal destacar a Bossuet com un dels pioners de la historiografia 

moderna sobre l'antiguitat, tant per la naturalesa de la seua obra, com pel fet d'haver 

sigut un dels primers autors en combinar la informació i els elements discursius de la 

historiografia clàssica per a compondre una història d'aquest període històric en funció 

dels propis interessos. Per a que aquest exercici fos possible resultava necessària la 

perspectiva de “distanciament”, que a finals del segle XVI i principis del XVII 

començaria a fer acte de presència en alguns autors, com Bodin i Pignoria, però que 

realment es començarà a difondre de forma significativa a partir del darrer terç del segle 

XVII, i farà possible que apareguen les primeres històries de la Roma antiga. En aquest 

últim procés és on cal enquadrar l'obra de Bossuet, que gràcies a la seua combinació de 

preocupacions ètiques, religioses i polítiques, donaria èmfasi a les narracions 

històriques d'una sèrie d'autors clàssics (Posidoni, Apià, Plutarc, Orosi), en els quals 

l'esclavatge jugava un paper important. Però no només això, sinó que a més a més, 

Bossuet privilegiarà els discursos històrics de Polibi i Posidoni sobre la “decadència 

dels valors primitius” per a explicar les causes de l'ascens i la caiguda de Roma, per 

damunt de la interpretació cristiana, representada per les narracions d'Orosi i Sant 

Agustí. L'adopció d'aquests discursos té una gran importància, perquè front als autors 

cristians, i front a gran part dels historiadors llatins, Polibi i Posidoni atorguen una gran 

importància als conflictes socials (tant de les classes baixes, com dels “serfs” o esclaus), 

i a la recerca d'una causalitat en la història. Aquesta preocupació, que procedeix de la 

formació filosòfica hel·lenística d'ambdós autors, jugaria un paper fonamental en la 

configuració de la historiografia moderna sobre els problemes socials de l'antiguitat, que 

serà la que acabarà atorgant un paper important a l'esclavatge dins la història de les 

civilitzacions clàssiques. La configuració d'aquest tipus d'historiografia no es produirà 

fins a l'arribada del segle XVIII, però autors com Pignoria i Bossuet ens mostren quines 
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foren les primeres preocupacions modernes per aquest tipus de temes, i quines foren les 

fonts clàssiques que tingueren una major importància en aquest procés.  
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4. EL SEGLE XVIII: LA CONSTRUCCIÓ DEL DISCURS 

PROGRESSISTA 
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4. 1. EL MOVIMENT IL·LUSTRAT I EL SORGIMENT DE NOVES 

PERSPECTIVES HISTORIOGRÀFIQUES 

 
 

 

4. 1. 1. EL SEGLE XVIII: CANVIS EN LA CONCEPCIÓ DE L’ESCLAVITUD 

ANTIGA 

 

 

 En el segle XVIII es produeix una de les transformacions més importants de la 

història del pensament europeu. És el moment en què una part de la intel·lectualitat 

europea s‟independitza del culte als referents teòrics anteriors (religiosos o clàssics), i 

reivindica la possibilitat d‟anar més enllà. Es tracta d‟una transformaciñ que nasqué, en 

gran mesura, com a conseqüència de la forta crisi de consciència que havien creat les 

Guerres de Religió (2a. meitat s. XVI-1a. meitat s. XVII) i per l‟optimisme en la 

modernitat aportat pel progrés econòmic que s‟havia produït en alguns països, però 

també, com a conseqüència d‟una important crisi polìtica. Ens referim a la forta crisi del 

pensament polític que es produí a Anglaterra entre els anys 1649, quan es decapità el 

monarca i s‟establì un règim republicà, fins a l‟any 1701 (Act of Settlement), en què es 

ratificà el règim de la monarquia parlamentària al país. La forta crisi política que es 

produeix a Anglaterra durant aquests anys, i el triomf final d‟un règim que es basava en 

uns valors totalment diferents als de la tradició feudal, creà un nou marc teòric per al 

pensament polític europeu que és el responsable del desenvolupament de la concepció 

progressista de la història, i de la concepciñ liberal de la polìtica i l‟economia que 

predomina actualment en tots els països de l‟anomenat “món occidental”. 

 

 Durant el mateix perìode històric el tema de l‟esclavatge en l‟antiguitat adquirì 

una gran importància, totalment insòlita fins a aquell moment, i es convertí en un dels 

temes més estudiats i debatuts per la intel·lectualitat europea del segle XVIII. Aquest és 

un fenomen només parcialment conegut per la historiografia actual. Ha sigut una opinió 

compartida per la majoria d‟estudiosos de l‟esclavitud antiga que l‟interès modern per 

aquest tema nasqué entre els segles XVIII i XIX en relació al desenvolupament del 
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moviment il·lustrat, el liberalisme polític, i finalment, el moviment abolicionista.
313

 Un 

dels primers autors en presentar aquesta afirmació fou I. Biezunska-Malowist en un 

treball pioner, en el qual se n‟adonava que l‟estudi de l‟esclavitud antiga precedia el 

sorgiment del moviment abolicionista, però al mateix temps, insistia en què: “Il me 

semble plutôt que les premières critiques de l‟esclavage antique et celles de l‟esclavage 

moderne ont des racines communes.” (1968: 161). Un origen que, en tot cas, calia situar 

al segle XVIII. En un altre estudi semblant, Joseph Vogt (1975e) afirmava que la 

Il·lustraciñ marcava l‟inici del pensament antiesclavista, i amb aquest, l‟interès per 

l‟estudi de l‟esclavitud. Recentment, Deissler (2000) ha defensat la mateixa tesi de 

Vogt, fonamentant-se en els treballs que es desenvoluparen al voltant de l‟esclavitud 

antiga en l‟Alemanya del segle XVIII, i especialment, a la Universitat de Gotinga 

(Göttingen).  Però en 1980 Finley feia pública la seua oposició radical a aquesta 

concepciñ, que titllà d‟equivocada, tal i com podem observar al següent fragment: 

 

  “those who assert that the modern interest in ancient slavery began with the 

Enlightenment and abolitionism have been looking for the wrong things in the wrong places. 

They have forgotten, in Momigliano‟s terse formulation, in the seventeenth and eighteenth 

centuries „modern people wrote “antiquitates”, not Roman (or Greek) histories‟. And among 

antiquarians the study of ancient slavery [...] attained monographic scale at an early date.” (1998: 

91). 

 

 En els capìtols anteriors hem pogut comprovar com l‟afirmaciñ de Finley és 

certa en el sentit que l‟esclavitud antiga fou estudiada, no només des dels inicis del 

segle XVII (com indica Finley, fixant-se en les obres de Popma i Pignoria), sinó des 

dels inicis del moviment renaixentista al segle XV.
314

 Però l‟interès de la major part dels 

humanistes i juristes dels segles XV al XVII que s‟interessaren per l‟esclavitud antiga 

fou molt diferent del que començà a desenvolupar bona part de la intel·lectualitat 

europea a partir del segle XVIII. Al segle XVIII l‟esclavitud antiga es convertirà en un 

tema de gran importància per a l‟organitzaciñ social i polìtica de l‟Europa moderna, ja 

que durant aquest perìode es comença a proposar, d‟una forma cada cop més seriosa, la 

substituciñ de les relacions socials d‟origen feudal (entre les quals la dependència 

personal o servitus tenia un paper fonamental), per les relacions socials “burgeses”, o 
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 “it is now the common view that modern interest in ancient slavery „awakened out of the idea of 

freedom in the eigteenth century with the beginning of modern social constructive criticism‟ ” (Finley, 

1998 [1980]: 80).  
314

 Vid. capítols 3. 3., 3. 4. i 3. 5. 
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basades en el diner.  Un tipus de societat que havia triomfat, en primer lloc, a Holanda 

durant la segona meitat del segle XVI (quan s‟independitzà de la corona hispànica), i en 

segon lloc, a Anglaterra a finals del segle XVII, quan s‟establì la monarquia 

parlamentària (Glorious Revolution, 1688). 

 

 Però a partir del segle XVIII l‟esclavitud antiga no només començà a ser objecte 

d‟un major interès, sinñ que a més, començà a ser concebuda d‟una forma diferent a 

com ho havia sigut fins aleshores. Entre segles XV i XVII les reflexions sobre 

l‟esclavitud antiga s‟havien estructurat a partir dels paràmetres teòrics i discursius ja 

traçats per les fonts clàssiques, és a dir: de l‟estudi jurìdic d‟arrel romana, de la reflexiñ 

ètico-polìtica d‟arrel socràtica, o bé la crítica estoica i cristiana de la “corrupció” 

causada pels fenòmens expansius.
315

 Durant el segle XVIII es mantindria el predomini 

d‟aquests tres marcs teòrics, però al mateix temps, nasqué una quarta lìnia interpretativa 

de l‟esclavitud antiga plenament moderna, i que es convertirà en paradigma des de 

principis del segle XIX fins als nostres dies. Per aquest motiu considerem necessari 

matisar l‟afirmaciñ de Finley (1982), i unir-nos a Vogt i Deissler, en destacar el paper 

fonamental de la “ideologia il·lustrada” en l‟apariciñ d‟un interès nou per l‟esclavitud 

antiga, en estreta relaciñ al naixement d‟un pensament antiesclavista. Però al mateix 

temps, cal destacar també que aquesta és una afirmació summament imprecisa, i que, en 

realitat, no ens diu gaire sobre la forma i els motius en què es configurà aquest “nou 

interès”, i encara menys, perquè es desenvolupà una interpretació plenament moderna 

sobre l‟esclavitud antiga (que es convertirà en el paradigma interpretatiu dels segles 

XIX i XX). 

 

 Per altra banda, també cal indicar que en els treballs de Finley (1982) i Deissler 

(2000) ha predominat un enfocament que podríem qualificar de “metodològic”, ja que 

vinculen la metodologia emprada pels autors moderns en la seua forma d‟aproximar-se 

a l‟esclavitud antiga amb la seua concepciñ del paper de la instituciñ en l‟antiguitat. 

Aquesta perspectiva d‟anàlisi procedeix, en bona mesura, de la influència de les tesis 

presentades per Momigliano a Ancient History and the Antiquarian (1955c), sobre la 

divisió de la historiografia del segle XVIII entre “antiquaris” i “filòsofs”. Finley i 
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 En el capítol 3. 1. hem vist els principals temes sobre els quals s‟articulen les reflexions dels autors 

clàssics sobre l‟esclavatge, i als capítols 3. 3., 3. 4. i 3. 5. hem vist com es produeix la recepció d‟aquests 

temes a l‟edat moderna. 
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Deissler parteixen d‟aquesta base en els seus estudis per a vincular a la tradiciñ anterior 

al segle XVIII les obres de tipus antiquari, mentre que totes les propostes més 

innovadores provindrien del camp de la “historiografia filosòfica”, és a dir, de les obres 

de reflexiñ sociològica i teoria polìtica d‟autors com Montesquieu i David Hume. 

Aquest segon tipus d‟obres es vincularien a la “ideologia il·lustrada”, que constitueix la 

base teòrica de la Revolució Francesa, mentre que les de tipus antiquari tindrien un 

caràcter apolìtic, o bé partidari de l‟ordre establert (tal i com manifestaria la vinculaciñ 

de l‟Académie des Inscriptions et Belles Lettres a la monarquia francesa). Segons 

Deissler, aquesta dicotomia quedaria superada a finals del segle XVIII a partir de la 

fusiñ d‟ambdues tendències en l‟obra de J. F. Reitemeier, Geshichte und Zustand der 

Sklaverei und Leibeigenschaflt in Griecheland (1789), en la qual combina la concepció 

ideològica i l‟anàlisi de la societat il·lustrades, amb la metodologìa d‟estudi crìtic de les 

fonts desenvolupada per l‟erudiciñ de les Universitats protestants alemanyes del segle 

XVIII.  

 

 L‟esquema explicatiu que acabem de mencionar sembla aportar la clau 

interpretiva de la historiografia del segle XVIII, però conté una sèrie de problemes que 

es deriven d‟una certa simplificaciñ de la dicotomia traçada per Momigliano (1955c), i 

de l‟intent de fer qudrar tots els treballs hisoriogràfics del segle XVIII dins les dues 

categories, d‟antiquaris o de “filòsofs”. La divisió de la historiografia del segle XVIII en 

aquestes dues categories resulta un instrument útil per a comprendre moltes de les 

particularitats de la historiografia d‟aquest perìode, però això no ens hauria de portar a 

“suposar” que cada una d‟aquestes corrents porta lligada una determinada ideologia 

política. En realitat, la metodologia de treball no comporta necessàriament una 

determinada ideologia política i concepció de la història. Així, si per un costat resulta 

cert que les obres de tipus “filosòfic” es poden vincular d‟una forma prou clara amb el 

que coneixem amb el nom “d‟il·lustraciñ”, també és cert que moltes de les obres 

“antiquàries” d‟aquest perìode comparteixen bona part de l‟ideari “il·lustrat”. Però què 

és la “Il·lustració”? Un dels grans problemes als quals ens hem hagut d‟enfrontar en 

aquest apartat de la nostra recerca és que la historiografia actual tendeix a situar sota 

l‟apel·latiu “d‟il·lustrat” una sèrie de premisses i plantejaments que presenten orígens 

teòrics i ideològics molt diversos entre els autors del segle XVIII, i fins i tot, confrontats 

entre sí (Pocock, 1999a: 9). 
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 El motiu pel qual ens interessa fer especial èmfasi en aquest camp és perquè el 

que hem identificat com el paradigma interpretatiu de l‟esclavitud antiga a l‟edat 

contemporània es configurà durant el segle XVIII des d‟una sèrie de premisses que 

actualment qualifiquem “d‟il·lustrades”, però que es trobaven en oposició radical a 

altres premisses que actualment també coneixem amb el nom “d‟il·lustrades”. El 

pensament del segle XVIII presenta, per tant, un panorama molt més complex del que es 

tendeix a considerar en l‟actualitat. En aquest sentit, cal destacar la importància que han 

tingut per al nostre treball l‟obra de J. G. A. Pocock sobre l‟articulaciñ dels discursos 

polìtics a partir d‟una sèrie de conceptes clàssics, i la influència d‟aquests discursos 

sobre la forma d‟entendre la història.
316

 Per altra banda, també ens ha resultat d‟una 

gran utilitat l‟obra de Giuseppe Cambiano (2007) que aporta a la recerca de Pocock un 

major coneixement dels esquemes discursius sobre els quals s‟articularen les pròpies 

fonts clàssiques. En un sentit similar, en el nostre treball també hem posat de manifest 

com les principals referències clàssiques sobre l‟esclavatge s‟estructuren a partir d‟uns 

plantejaments ideològics concrets que propiciaren la creació de determinats discursos, 

que al seu temps, serien utilitzats en major o menor mesura pels autors moderns en 

funciñ dels seus propis interessos. En el segle XVIII assistim, d‟alguna manera, a la 

culminaciñ d‟aquest perìode d‟articulaciñ del pensament modern a partir dels 

paràmetres clàssics inaugurat per l‟humanisme, i al mateix, a l‟inici de la seua fi a partir 

del desenvolupament d‟una perspectiva genuïnament moderna, que al segle XIX es 

convertirà en el paradigma principal. En aquest context, la reflexió sobre les formes de 

dependència a l‟època moderna es convertiria en una de les fonts de preocupaciñ 

principal, i per aquest motiu l‟esclavitud antiga adquirira una rellevància que no havia 

tingut durant els segles anteriors. En els capítols següents expliquem de quina forma es 

produí aquest procés.  
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 Pocock (1985a, 1999a, 1999b, 2002a, 2003, 2005, 2008a, 2008b).  
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4. 1. 2. EL SEGLE XVIII: ELS ORÍGENS DEL CANVI DE PARADIGMA EN 

LA HISTORIOGRAFIA EUROPEA 

 

 

a) La “Il·lustració” 

 

 El primer aspecte que considerem necessari tractar per a comprendre la forma en 

què s‟estructurà el pensament historiogràfic del segle XVIII és respondre a la qüestiñ: 

“Què és la Il·lustració?”. Contràriament al que es tendeix a considerar actualment, 

durant la major part del segle XVIII no existí una única ideologia “il·lustrada” amb la 

qual s‟identificaren un grup d‟intel·lectuals i reformistes concret. Bona part del que avui 

en dia considerem els grans representants del pensament il·lustrat (Montesquieu, 

Rousseau, Hume) no s‟identificaren a sì mateixos amb el concepte “d‟Il·lustraciñ” 

(Lumières, Enlightenment, Aufkärung), sinó que aquest terme començaria a ser utilitzat 

únicament a partir de la dècada de 1770, per autors com Kant. No obstant això, 

existeixen una sèrie d‟elements que sì compartien la majoria d‟aquests autors, i que 

trobem resumits en la següent definició: 

 

  “Entre la Revolución Gloriosa de 1688 y la Revolución Francesa tiene lugar un 

movimiento intelectual conocido como Ilustración [...] El sistema de ideas conocido como 

Ilustración creyó encontrar en la razón el instrumento adecuado para el desarrollo del hombre, 

convertido ahora en centro de su interés [...] El conocimiento de la naturaleza se lograba 

atendiendo a los datos percibidos a través de los sentidos [...] Aplicar la razón  [...] suponía para 

los ilustrados ejercitar el espíritu crítico y rechazar todas aquellas tradiciones que eran aceptadas 

únicamente por hallarse apoyadas en el principio de autoridad y en un dilatado pasado. Esta 

actitud afectaba plenamente a las tradiciones y prejucios que habían contaminado a la religión de 

intolerancia y fanatismo. [...] la Ilustración manifestaba su fe optimista en el progreso y en la 

capacidad transformadora de la razón.” (Martínez Ruiz et. al., 2000: 537-538). 

 

 En aquesta definiciñ trobem representat un sistema d‟idees que presenta un alt 

nivell de coherència interna, i que a primer cop d‟ull, se‟ns fa present quan llegim els 

escrits de molts dels autors d‟aquest perìode, especialment aquells realitzats en els 

àmbits filosòfic i assagístic. Entre aquests, es solen destacar noms com els de 

Montesquieu, Voltaire, Hume, Rousseau i Kant. Ara bé, compartiren aquests autors la 

idea de pertànyer a un mateix sistema d‟idees o “moviment”? Arribats a aquest punt 
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sorgeix un problema que no ha sigut posat suficientment de manifest, i és que, mentre 

alguns d‟aquests autors (com Kant) sì que s‟identificaren amb una corrent de pensament 

del seu temps a la qual es referiren amb termes com Lumières o Aufklärung, altres, pel 

contrari, no compartiren aquest sentiment de pertànyer a un mateix moviment. De fet, 

alguns d‟aquests autors ni tan sols compartiren totes les idees que la historiografia 

actual tendeix a identificar amb la “Il·lustració”. Així, per exemple, Rousseau no 

compartì la fe optimista en el progrés d‟altres contemporanis seus, i de fet, s‟hi oposà 

amb força. Aquest fet havia sigut explicat per alguns investigadors com una 

representació del caràcter “excepcional” de Rousseau, que caldria presentar com un 

precedent del romanticisme. Però recentment, estudis com els de L. Guerci (1979), 

Cambiano (1982, 2007a, b), i Pocock (1985b, c, 2008a), ens han posat de manifest que 

les idees de Rousseau no tingueren res d‟estrany en la seua època, sinñ que pel contrari, 

foren compartides per molts contemporanis seus, bona part dels quals han caigut en 

l‟oblit. Per aquest motiu, Pocock s‟oposa a la interpretaciñ que tradicionalment s‟ha fet 

del concepte “d‟Il·lustració”, com un moviment unitari amb un caràcter clarament 

homogeni: 

 

  “If there is a single target of my criticism it is the concept of „The Enlightenment‟, as a 

unified phenomenon with a single history and definition, but the criticism is directed more 

against the article than against the noun. [...] it occurred in too many forms to be comprised 

within a single definition and history, and we do better to think a family of Enlightenments, 

displaying both family resemblances and family quarrels some of them bitter and even bloody).” 

(Pocock, 1999a: 9). 

 

 Segons Pocock, la defensa de la interpretació tradicional de la Il·lustració ens 

parla més de la ideologia dominant en el mñn occidental actual, que de l‟univers 

conceptual dels autors del segle XVIII: “Since we are all liberal agnostics, we write 

whig histories of liberal agnosticism; Gibbon, however, did not write history like that” 

(Pocock, 1999a: 9).
317

 En contraposició a aquesta concepció tradicional de la 

Il·lustració, Pocock proposa una altra interpretació del concepte: 

 

  “Enlightenment” is a word or signifier, and not a single or unifiable phenomenon which 

it consistently signifies. There is no single or unifiable phenomenon describable as “the 
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 Pocock cita el cas de Gibbon perquè és el seu objecte d‟anàlisi a la sèrie Barbarism and Religion, en la 

qual estudia com l‟obra de Gibbon pot ser estudiada com un “discurs il·lustrat”, però que cal ser entesa 

dins els paràmetres teòrics i ideològics del seu temps, i no pas del nostre.  
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Enlightenment,” but it is the definite article rather than the noun which is to be avoided. In 

studying the intellectual history of the late seventeenth century and the eighteenth, we encounter 

a variety of statements made, and assumptions proposed, to which the term “Enlightenment” 

may usefully be applied, but the meanings of the term shift as we apply it. The things are 

connected, but not continuous; they cannot be reduced to a single narrative; and we find 

ourselves using the word “Enlightenment” in a family of ways and talking about a family of 

phenomena, resembling and related to one another [...] that permit of various generalizations 

about them. We are not, however, committed to a single root meaning of the word 

“Enlightenment,” and we do not need to reduce the phenomena of which we treat to a single 

process or entity to be termed “the” Enlightenment.” (2008b: 83). 

 

 Les observacions de Pocock ens semblen encertades, però per a comprendre-les 

bé cal tenir en compte que aquestes es refereixen al “concepte historiogràfic”, i no a allò 

que entengueren els mateixos autors del segle XVIII per Lumières o Aufklärung. És a 

dir, de la mateixa manera que hem indicat en el concepte “d‟esclavitud”, considerem 

important distingir entre el significat que tingué el terme en l‟època estudiada, i aquell 

que té en la historiografia actual, com a eina d‟anàlisi. Les observacions de Pocock es 

refereixen, per tant, al significat d‟un concepte cientìfic, i no pas a la definiciñ del terme 

que establia Immanuel Kant en 1784, en un conegut article titulat “Beantwortung der 

Frage: Was ist Aufklärung?”.
318

 Destaquem això, perquè la definició del terme 

“Il·lustració” que establia Kant en aquest article, és la que tant la filosofia, com la 

historiografia actuals, han pres com la definició paradigmàtica del que significà 

realment el moviment il·lustrat en l‟Europa del segle XVIII. Aixì, si comparem la 

definició de Kant amb la de Martínez Ruiz que hem citat més amunt, les equivalències 

resulten evidents: 

 

  “La Ilustración es la salida del hombre de su autoculpable minoría de edad. La minoría 

de edad significa la incapacidad de servirse de su propio entendimiento sin la guía de otro. Uno 

mismo es culpable de esta minoría de edad cuando la causa de ella no reside en la carencia de 

entendimiento, sino en la falta de decisión y valor para servirse por sí mismo de él sin la guía de 

otro. Sapere aude! [¡Atrévete a saber!] ¡Ten valor de servirte de tu propio entendimiento!, he 

aquí el lema de la Ilustración. 

  La pereza y la cobardía son las causas de que una gran parte de los hombres 

permanezca, gustosamente, en minoría de edad a lo largo de la vida, a pesar de que hace ya 

tiempo la naturaleza los liberó de dirección ajena; y por eso es tan fácil para otros el erigirse en 

sus tutores. [...] 
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 “Resposta a la pregunta: Què és Il·lustraciñ?” 
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  Desde este punto de vista, nuestra época es el tiempo de la Ilustración o el siglo de 

Federico. [...] ningún monarca se anticipó al que nosotros honramos. [...] sólo quien por ilustrado 

no teme a las sombras y, al mismo tiempo, dispone de un numeroso y disciplinado ejército [...] 

puede decir [...] ¡Razonad todo lo que queráis y sobre lo que queráis, pero obedeced! 

  Sostengo que puedo predecir al género humano, incluso sin ánimo profético, que, de 

acuerdo con los síntomas y signos precursores de nuestra época, alcanzará su fin, y a partir de 

ahí, su progreso hacia lo mejor jamás retrocederá por completo.” (Kant, 1784 dins Erhard et. al., 

1990: 17-29).  

 

 La utilització de la definició de Kant com la base del concepte actual 

“d‟Il·lustraciñ” pot semblar, a primer cop d‟ull, encertada, ja que constitueix la forma en 

què, un dels filòsofs més importants d‟aquesta època es definia a sì mateix. Però si 

prenem com a base aquesta definició, haurem de tenir en compte que en ella no 

encaixen diversos elements que tradicionalment s‟han associat al concepte 

d‟Il·lustraciñ. Entre aquests destaquen la idea de progrés i la defensa de la monarquia de 

Federic II de Prússia, amb les quals no es trobaven filòsofs radicals com Rousseau, o els 

revolucionaris americans que un any abans, havien aconseguit establir la primera 

república d‟Amèrica: els Estats Units d‟Amèrica.  

 

La resposta a aquesta aparent paradoxa és que existeix una certa confusió entre 

allò que Kant definia per “Il·lustració”, en referència a una sèrie d‟innovacions que 

s‟havien produït durant la seua època en l‟àmbit intel·lectual, i el que és un concepte 

historiogràfic actual, que no necessàriament s‟ha de correspondre amb allò que Kant 

descrigué, amb una clara finalitat discursiva, com “Il·lustració”.
319

 Ens interessa fer 

èmfasi en aquest aspecte perquè no només Rousseau, sinó tot un grup d‟autors que 

tractem en els capítols que segueixen (A. Fletcher, R. Wallace, J. Steuart...), 

compartiren algunes de les idees que Kant defineix com “Il·lustració”, però no altres, 

entre les quals destaca, de forma important, la idea de progrés.
320

 Però al mateix temps, 

existeix un altre grup d‟autors (Montesquieu, Hume i A. Smith, entre altres), que sì 

posseeixen tots els components de la definició de Kant. Al mateix temps, aquest segon 

grup d‟autors (inclòs el mateix Kant) compartiren també una mateixa postura política: la 

defensa activa, en el pla intel·lectual, del poder del monarca, front a les aspiracions 
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 De fet, ni tan sols és possible agrupar a tots els autors del segle XVIII que s‟identificaren sota 

l‟apel·latiu “d‟il·lustrats” (pràctica que es començaria a difondre a partir del darrer terç del segle), sota les 

característiques traçades per Kant. 
320

 Més avall, a l‟apartat “d” d‟aquest capítol dediquem una major atenció a l‟aparició d‟aquesta 

concepció historiogràfica al segle XVIII. 
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republicanes d‟alguns contemporanis seus. Una defensa que no trobem en els escrits 

d‟autors com A. Fletcher i Rousseau, que rebutjaren el tipus de monarquia i el model 

d‟estat que s‟estava implantant a la seua època (que avui definirìem com a “estat 

modern”), que realitzaren propostes de tipus republicà, federalista, i fins i tot, 

individualista. Aquests fets poden provocar sorpresa entre molts historiadors, que han 

tendit a associar les idees de progrés, ciència, i democràcia, com si tots els elements que 

caracteritzen les societats actuals s‟hagueren de trobar presents, necessàriament, dins 

d‟un mateix programa cientìfic, filosòfic i polìtic sorgit en el segle XVIII.  

 

 Davant d‟aquesta situaciñ la soluciñ que ens ha semblat més adequada ha sigut 

la de mantenir la utilitzaciñ del concepte d‟Il·lustraciñ, però no per a referir-nos a un 

únic moviment amb una coherència interna, sinó per a fer referència a una sèrie de 

canvis ideològics i teòrics que es produeixen en una sèrie d‟autors, i que es poden situar 

clarament al segle XVIII. Entre aquests es troben la defensa de les societats cíviques, la 

ciència, el racionalisme, l‟oposiciñ al fanatisme religiós, però mantindrem apart altres 

valors, com la fe en el progrés o en la fe en els efectes positius del règim monàrquic, 

que només serien compartits per alguns d‟aquests intel·lectuals. Per altra banda, 

estudiarem de forma individualitzada una sèrie d‟aspectes que sñn de gran importància 

per a entendre la concepciñ de l‟esclavitud antiga durant el segle XVIII, i que foren el 

resultat d‟una evoluciñ de les idees que hem estudiat en els capìtols anteriors, i no pas 

una creació ex novo del “moviment il·lustrat”. Aquests aspectes són: 

 

1. La percepció del món antic. 

2. La introducció del “cientifisme” en la historiografia 

3. La configuració i desenvolupament dels paradigmes de “l‟humanisme cìvic” 

i el “jurisprudencial civil” 

4. La configuració de la concepció progressista de la història. 
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b) Canvis en la historiografia entre els segles XVII i XVIII 

 

 Entre el darrer terç del segle XVII i la primera meitat del segle XIX es configurà 

a Europa la historiografia tal i com la coneixem actualment, que es caracteritza pel 

distanciament respecte a les èpoques històriques passades, que són concebudes com a 

universos totalment diferents i distanciats de l‟època actual. Fins a finals del segle XVII, 

en canvi, la perspectiva que predominà fou la de “proximitat” respecte a les persones 

d‟altres èpoques històriques, que es tendiren a concebre com a membres d‟un mateix 

univers cultural i polìtic. Tal i com ha mostrat Q. Skinner (1985), durant l‟època 

medieval es tendí a considerar que no havia existit cap ruptura amb el període romà, 

sinñ que pel contrari, eren els successors d‟una mateixa societat. La idea de ruptura es 

començà a establir amb el Renaixement, ja que els humanistes començaren a denunciar 

el fet que “l‟època moderna” (en referència a l‟etapa medieval i a l‟època en què vivien) 

s‟havien perdut molts dels elements propis de la cultura clàssica. Els humanistes 

reivindicaren aquest passat amb l‟objectiu d‟enfrontar-se al poder de l‟escolàstica en el 

camp del coneixement, i del Vaticà en el de la fe i la política. Amb aquests objectius 

recuperaren la filosofia i la ciència clàssiques, però també la seua concepció de la 

política en la seua versió socràtica i ciceroniana, que serien utilitzades en la Florència 

dels segles XV i XVI per a reivindicar la legitimitat dels règims de tipus republicà, i la 

seua independència dels poders agressors del Vaticà, França i Espanya. 

 

 A partir de la segona meitat del segle XVI els defensors de l‟absolutisme 

monàrquic (això és, del poder de la monarquia dins l‟estat), començaren a elaborar 

teories polìtiques que prenien elements del pensament clàssic (amb l‟objectiu de fer 

front al poder ideològic de l‟església), i que al mateix temps, s‟enfrontaven a les 

demandes republicanes i democratitzadores de molts humanistes. El segon d‟aquests 

objectius comportà el desenvolupament d‟un distanciament, encara major, de l‟època 

clàssica, amb el qual es pretenia mostrar la impossibilitat de tornar a aquella època, i per 

tant, d‟aplicar els models polìtics clàssics a l‟època moderna. Un dels primers i 

principals representants d‟aquesta corrent fou Jean Bodin, que a Les Six Livres de la 

République (1576), crea un vast programa d‟organitzaciñ polìtica i jurìdica de l‟estat, 

entre els quals figurava la igualaciñ davant la llei dels súbdits de l‟estat francès, i la 

limitació dels poders de la noblesa sobre la població dependent del camp. 

Significativament, Bodin es converteix també en un dels pioners del pensament 
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antiesclavista i de la concepciñ històrica de l‟esclavitud antiga, de forma molt similar a 

com ho farien Montesquieu i Hume al segle XVIII. Però a més a més, Bodin fou també 

un pioner del progressisme històric, que durant el segle XVIII serà desenvolupat en un 

grau molt major per autors com Montesquieu i Hume. 

 

 Un altre defensor de l‟absolutisme monàrquic que cal destacar en el 

procés de distanciament del mñn antic fou J. B. Bossuet, el qual s‟aproximà encara més 

a la historiografia contemporània en crear una única narració històrica de la història 

universal, en la qual es presentava a França com l‟últim dels grans imperis. Bossuet 

utilitzava molts elements de la política i la historiografia clàssica per a fonamentar el 

seu discurs, que tot i mostrar un aspecte religiós i moral, té com a principal objecte 

d‟interès l‟estat. Així doncs, el procés de construcció de l‟estat-nació modern sembla 

que té un paper important en l‟aparició de la primera història moderna de l‟antiguitat.  

 

La publicaciñ de l‟obra de Bossuet (1681), i poc després, de la Histoire des 

empereurs de Tillemont (1691), marquen l‟inici de la publicaciñ d‟històries de 

l‟antiguitat (especialment de Roma) escrites pels moderns (Momigliano, 1955c, d, 

1980d). Això suposa un canvi fonamental respecte als segles anteriors durant els quals, 

com hem vist, no s‟havia elaborat cap història moderna de l‟antiguitat. Però els motius 

que expliquen l‟apariciñ d‟aquestes “històries” a partir d‟ara van més enllà dels que 

havien impulsat l‟obra de Bossuet. 

 

El 1697 aparegué publicat a Amsterdam el Dictionaire Historique et Critique de 

Bayle (1647-1607). Bayle era un calvinista francès que havia emigrat a Suïssa com a 

conseqüència de les seues creences, on conegué a René Descartes. El 1681 apareixia 

publicada la seua obra, Pensées diverses sur la comète de 1680, en la qual indicava que 

“l‟antiguitat i la universalitat d‟una opiniñ no era sinònim de la seua veritat”, i que 

“l‟ateisme no conduïa necessàriament a la corrupciñ de les costums” (Fontana, 1982: 

63). Bayle posà de manifest les seues conviccions racionalistes, i al a vegada, 

escèptiques en el camp religiós, al Dictionaire Historique et Critique, en el qual 

realitzava una recopilació dels coneixements que es tenien a la seua època dels 

personatges històrics més famosos. El més significatiu del Dictoinaire és que Bayle 

aplicava una crítica sistemàtica de les fonts disponibles sobre aquests personatges, i 
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prestava una especial atenció a aquelles fonts que presentaven visions contradictòries 

entre sí sobre un mateix personatge o fet històric.  

 

El Dictonaire causà un gran impacte en la intel·lectualitat europea de l‟època, 

que per primera vegada contemplava com es qüestionaven bona part de les seues bases 

teòriques (tant bíbliques, com aquelles procedents del pensament clàssic). A pesar del 

seu caràcter clarament subversiu, el Dictonaire obtingué una enorme difusió, i es 

convertí en una de les obres més llegides del segle XVIII, i un dels fonaments clars del 

que actualment coneixem amb el nom “d‟Il·lustraciñ”. L‟èxit de difusiñ del Dictonaire 

entre la intel·lectualitat del segle XVIII ens posa de manifest la forta crisi de 

consciència que aquesta havia experimentat durant la segona meitat del segle XVII. Les 

“Guerres de Religió” que havien enfrontat a bona part d‟Europa entre la segona meitat 

del segle XVI i la primera del XVII provocaren una difusiñ de l‟escepticisme religiós 

entre molts intel·lectuals europeus, que es dirigiren al pensament clàssic com una forma 

de fugir als “excessos” del “fanatisme religiós”. Aquest fet es posa clarament de 

manifest en el rebuig que trobem entre els principals representants del que anomenem 

“Il·lustració” (des de Rousseau a Montesquieu i Adam Smith) al que ells anomenen el 

“fanatisme religiós”. Un rebuig que no té només un caràcter “científic”, com sovint s‟ha 

destacat, sinó que també pretén fugir de la mobilització de les masses que provocaren 

determinades corrents protestants (o sectes), tal i com posaren de manifest els 

anabaptistes a Alemanya, o els puritans a Anglaterra durant la Guerra Civil (1642-1651) 

i el govern de Cromwell (1647-1658).  

 

Per altra banda, les ciutats “lliures” d‟estats protestants com Holanda i Suïssa, 

s‟havien convertit en importants pols d‟atracciñ d‟exiliats polìtics i intel·lectuals de 

territoris amb un fort control ideològic (per mitjà de la Inquisiciñ o de l‟estat), com els 

regnes francès i hispànic. Això provocà un gran desenvolupament de la indústria 

editorial d‟aquests països, on es desenvoluparen les obres cientìfiques i polìticament 

més avançades i subversives del segle XVII, que es difongueren per la resta d‟Europa 

per vies clandestines. A partir del triomf de la “Revolució Gloriosa” el 1688, s‟estableix 

la llibertat de premsa a Anglaterra, que suposaria la importaciñ d‟aquesta tradiciñ 

editorial holandesa i suïssa, i a partir d‟aquì, una irradiaciñ encara major capa a la resta 

d‟Europa (i de forma especial, França).  
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Tots aquests fenòmens contribuïren de forma important a la difusió de 

l‟escepticisme cap a la religiñ, i per tant, cap a la intocabilitat de la Bìblia, la qual cosa 

provocaria el desenvolupament d‟una actitud crìtica sobre els textos sagrats que es posa 

clarament de manifest al Dictonaire de Bayle. Però al mateix temps, en aquest també 

s‟observa un criticisme evident cap a les fonts clàssiques, que segons Bayle, presenten 

molts relats poc creïbles, i versions contradictòries sobre un mateix fet. A les obres de 

Bodin, L. Pignoria i Bossuet hem pogut comprovar com es començà a desenvolupar ja 

un actitud crítica cap a les fonts clàssiques. Aquesta es faria progressivament més 

important a mesura que s‟aprofundia en el coneixement d‟aquestes, i que es posava de 

manifest el perill subversiu que podien tenir els textos clàssics en determinats contextos 

polìtics, tal i com s‟havia produït durant el règim republicà de Cromwell (Cambiano, 

2007: 197-259).  

 

El pirronisme constituí un moviment fonamental en la història de la 

historiografia, perquè posà en dubte les bases sobre les quals s‟havia fonamentat el 

coneixement històric fins aleshores. L‟escepticisme es converteix, aixì, en una de les 

bases de la historiografia tal i com la coneixem actualment, i al mateix temps, del 

pensament il·lustrat. A partir d‟aquì, aquest últim iniciaria una reconstrucciñ del 

coneixement cientìfic a partir d‟unes bases noves, unes bases “científiques”. Unes bases 

proveïdes per Descartes en el segle XVII a través del mètode hipotètico-deductiu, que 

alguns anys després seria utilitzat en el camp de la física per Newton, el qual seria 

estudiat i adaptat al camp de la filosofia i la història per autors com John Locke i 

Voltaire. Aquest últim es convertí, de fet, en el principal introductor de la teoria de 

Newton a França (en la dècada de 1720), i un del mètode hipotètico-deductiu en el camp 

de la història, tal i com posa de manifest a la definiciñ d‟Histoire que ell mateix realitzà 

per a l‟Encyclopédie, i en la qual trobem observacions com les següents: 

 

 “Histoire, c‟est le récit des faits donnés pour vrais, au contraire de la fable, qui est le 

récit des faits donnés pour faux. [...] 

 De la certitude de l‟Histoire. Toute certitude qui n‟est pas démonstration mathématique, 

n‟est qu‟une extrème probabilité. Il n‟y a pas d‟autre certitude historique.” (Diderot-d‟Alembert, 

1756: H, 34-37). 

 

El fragment que acabem de citar demostra l‟aplicaciñ conscient del mètode 

hipotètico-deductiu al camp de la història per part de Voltaire. Aquest mètode permeté 
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als autors del segle XVIII enfrontar-se a la visió tradicional de la història dictada per 

l‟església (fonamentada en el discurs de Sant Agustì), i al mateix temps construir una 

nova història, sostinguda sobre bases “científiques”. Els il·lustrats s‟oposen aixì a la 

tradició historiogràfica cristiana, però també a bona part de la clàssica, que tampoc 

s‟escapa a la seua crìtica. Aixì, dins la mateixa definiciñ apareix vanagloriat Heròdot 

com el primer historiador, tot i que adverteix l‟existència de: “quelques recits vagues, 

enveloppés de contes puériles”, a la seua història. Per altra banda, Voltaire descriu la 

important aportació dels historiadors llatins, com Tit Livi i Tàcit, però al mateix temps, 

indica el següent: 

 

 “Mais en se modélant en général sur ces grands maîtres, on a aujourd‟hui un fardeau 

plus pesant que le leur a soutenir. On exige des historiens modernes plus de détails, des faits plus 

constatés, des dates précises [...] plus attention aux usages, aux lois, aux moeurs, au commerce 

[...] à la population. Il en est de l‟histoire comme des Mathématiques et de la Physique.” (1756: 

H, 38). 

 

El fragment ens demostra, doncs, la ruptura amb el culte humanista als clàssics, 

que tot i mantenir un alt prestigi, comencen a ser llegits amb un ull crític. I per altra 

banda, també ens demostra la importància que els il·lustrats atorguen a l‟aplicaciñ 

d‟aquest “cientifisme” a la història, que els porta, a més a més, a plantejar-se noves 

qüestions que no tingueren en compte els historiadors clàssics. Aquest qüestionament de 

les fonts sobre les quals s‟havia fonamentat el coneixement històric fins aleshores 

produí la necessitat de contrastar o ampliar la informació aportada per aquestes amb 

fonts alternatives, com les epigràfiques, numismàtiques o arqueològiques. Per aquest 

motiu, el primer fenomen que s‟observa a les primeres històries de l‟antiguitat 

aparegudes entre finals del segle XVII i principis del XVIII, fou la utilitzaciñ d‟aquestes 

fonts alternatives per a reconstruir els esdeveniments dels períodes històrics sobre els 

quals es disposava d‟una evidència escrita menor, com l‟antic Egipte, o els perìodes més 

arcaics de la història de Roma (Momigliano, 1955d: 78). 

 

Una altra de les grans novetats de la historiografia del segle XVIII, és que 

apareix un interès per la societat i l‟economia contemplades des d‟una perspectiva 

històrica, desconeguda en tota la literatura anterior. Un interès que, segons Pocock 

(2008a), es configurà a Anglaterra després de la Revolució Gloriosa (1688), com una 
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necessitat del règim polític i financer establert pel govern whig de justificar-se en el pla 

intel·lectual, i fer front a les fortes crítiques que rebé per part dels partidaris del règim 

anterior (basat en el poder de la terra i la tradiciñ), i d‟un règim més democràtic o 

liberal.
321

 El fet que aquesta justificació ideològica del govern whig prengués forma a 

través de “l‟economia polìtica” com ha indicat Pocock (2008a), s‟explica per la 

recuperaciñ de l‟ideal socràtic i ciceronià que prèviament s‟havia produït, durant el 

règim de Cromwell. En aquest sentit, resulta fonamental la utilització de la Política 

d‟Aristòtil per diversos autors com James Harrington per a justificar el règim republicà 

de Cromwell, perquè traslladaria les categories econòmiques i socials d‟Aristòtil al 

debat polìtic de l‟Anglaterra moderna. A partir d‟aquì, es convertira en una necessitat el 

fet de justificar en l‟àmbit teòric, no només la legitimitat d‟un determinat sistema 

polític, sinó també la seua conveniència en matèria econòmica (en el sentit de que 

convenia implantar aquell sistema que resultés més beneficiós per al conjunt de la 

societat). 

 

A partir d‟aquesta base, el següent pas es donà quan Montesquieu, que realitzà 

una estada a Gran Bretanya entre els anys 1729 i 1730, traslladà els termes econòmics 

d‟arrel clàssica en què s‟havia mogut el debat britànic al territori francès, i els aplicà a la 

història de Roma el 1734, i més tard els conferí un caràcter universal a L‟Esprit des Lois 

el 1748. A partir d‟aquì, intel·lectuals d‟altres àmbits geogràfics, com Escòcia o 

Alemanya, començarien a aplicar el que, actualment anomenem, una “concepció 

materialista” de la història. Cal advertir, però, que els autors del segle XVIII no 

arribaren a oposar aquest tipus d‟història a aquella més tradicional, basada a les grans 

fites de personatges particulars, com més tard faria Marx, sinó que ambdós tipus 

d‟història seguiren desenvolupant-se en camps diversos. Això es pot comprovar 

perfectament a l‟obra de grans filòsofs “il·lustrats” com David Hume i Voltaire, que 

elaboraren ambdñs tipus d‟història de forma simultània, sense cap sensaciñ de 

contradicció entre elles. Ambdós autors consideraren que una cosa eren les reflexions de 

tipus conjectural, sobre la natura de la societat i el règim polític i econòmic més 

adequat, i una altra cosa era la “història” pròpiament dita, o història narrativa, que ells 
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 El primer sector el podem agrupar sota la denominació de tories, i el segon de whigs radicals. Tots dos, 

a la vegada, defensaren els interessos de l‟àmbit rural anglès (the Country), front als de la ciutat de 

Londres i el gabinet de govern (the Court) (Pocock, 2008a). A l‟apartat següent tractem amb més detall 

aquest conflicte polític i ideològic. 
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dedicaren al relat de les grans fites de les monarquies anglesa i francesa durant l‟època 

moderna.
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c) Configuració i desenvolupament dels paradigmes de “l’humanisme cívic” i el 

“jurisprudencial-civil”
323

 

 

 El 30 de gener del 1649 el rei d‟Anglaterra Carles I fou decapitat, la seua estàtua 

abatuda, i al seu pedestal s‟escrigueren les paraules: “exit tyrannus regum ultimus”. Tres 

mesos després, el Parlament declarava Anglaterra “ Commonwealth and Free State” 

(Cambiano, 2007: 197). La Guerra Civil anglesa s‟havia iniciat el 1642 com un 

conflicte religiós i de repartiment del poder (entre el Parlament i la monarquia), però la 

victòria del bàndol parlamentari i l‟establiment d‟un règim republicà, portà a una 

recuperaciñ de la concepciñ de la polìtica i el llenguatge de l‟època clàssica, per part de 

diversos partidaris del nou règim (Cambiano, 2007; Pocock, 2008a). El 1660 finalitzà el 

període republicà anglès amb la reinstauració de la monarquia, però el llenguatge clàssic 

de la política es mantingué plenament vigent, i experimentà un gran creixement a partir 

de la “Revolució Gloriosa” de 1688, per la qual s‟establì la monarquia parlamentària 

britànica, que ha perdurat fins a l‟època actual. J. G. A. Pocock (2008a) ha denominat 

aquest procés de recuperació, adaptació, i difusió de la concepció i el llenguatge clàssic 

per a la política moderna “moment maquiavèlic” (Machiavellan Moment), per a fer 

referència al fet que a l‟Anglaterra dels segles XVII i XVIII es produì un fenomen 

similar al que s‟havia produït a la Florència dels segles XV i XVI.
324
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 D. Hume: History of England (1754-1762); Voltaire: Le Siècle de Louis XIV (1751). 
323

 En aquest apartat li dediquem una especial atenció a la història d‟Anglaterra durant la segona meitat 

del segle XVII, poc coneguda al nostre país, i sense la qual no es pot comprendre la configuració del 

pensament polític i historiogràfic del segle XVIII, i perquè en aquest adquireixen una gran importància el 

concepte de progrés i el paper de l‟esclavatge en l‟antiguitat clàssica. Tal i com hem indicat a l‟inici 

d‟aquest treball (capítol 1. 2.), totes les nostres referències a qüestions històriques tenen per objectiu 

explicar i comprendre el desenvolupament de la historiografia (i els fenòmens intel·lectuals que 

l‟acompanyen), i no discutir problemes relatius a la història moderna. 
324

 El treball de Pocock (que s‟ha desenvolupat ininterrompudament des de la publicació de The 

Machiavellian Moment, el 1975, fins a la sèrie de Barbarism and Religion, entre 1999 i 2005), ha suposat 

una gran renovació per als estudis sobre el pensament polític i la historiografia europees durant l‟edat 

moderna, i especialment, del segle XVIII, fins al punt que ha posat de manifest la necessitat d‟iniciar una 

profunda revisió la interpretació que s‟ha fet fins ara dels que són coneguts com els grans referents del 

pensament actual (Montesquieu, Hume, Adam Smith...). Pocock s‟ha convertit en la figura visible de la 

important revisió d‟aquests referents duta a terme per l‟anomenada “Escola de Cambridge” des de la 

dècada de 1970 amb l‟objectiu d‟entendre les obres d‟aquests autors en funció del seu context històric i 

intel·lectual (la qual cosa comprèn l‟estudi “d‟obres menors” realitzades a la seua època), i no només en 

comparaciñ a “les grans figures” intel·lectuals d‟èpoques anteriors. L‟extensa activitat investigadora de 
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  En el segle XVIII es produeix una difusió generalitzada del pensament, els 

valors i els conceptes polìtics de l‟època clàssica entre les elits intel·lectuals de tota 

Europa.
325

 Aquest procés conegut amb el nom de neoclassicisme constitueix, en bona 

mesura, la culminaciñ del procés d‟expansiñ de la cultura, el pensament i l‟art clàssics 

iniciat al segle XV a Itàlia. En l‟àmbit ideològic i del coneixement, la recuperació del 

pensament clàssic adquireix una gran importància com a font de models culturals, 

teòrics i polítics diferents als aportats per la religió cristiana (i especialment, la catòlica), 

i l‟estructura polìtica i social heretada de l‟edat mitjana. Aquests aspectes es posen de 

manifest des dels inicis del moviment humanista a la Itàlia del segle XV, però en el 

segle XVIII es produeix una segona tornada al pensament clàssic molt més extensa, tant 

a nivell geogràfic (tota Europa), com social (aquesta arriba a un major nombre de 

sectors socials, des de l‟alta aristocràcia a les classes mitjanes), com intel·lectual (ara 

són molts més camps del saber els que són afectats pel referent clàssic, des de la física a 

l‟antropologia). Finalment, la defensa de les societats de tipus civil (basades en 

l‟estructura urbana i la igualtat davant la llei) i dels règims de tipus republicà, front a la 

societat basada en els vincles de tipus personal procedents de l‟època feudal, adquireix 

una escala vertaderament europea (i no només centrada en algunes repúbliques italianes 

i projectes utòpics).  

 

 Els autors vinculats a “l‟escola de Cambridge” han estudiat la forma en què es 

produì la recepciñ del pensament clàssic a l‟Europa moderna, i com aquest donà lloc a 

l‟establiment de dos autèntics “paradigmes”, o “matrius interpretatives”,
326

 en les 

                                                                                                                                               
Pocock, consistent en la identificació d‟una sèrie de “paradigmes” o “matrius interpretatives” (si seguim 

amb propietat la terminologia de Kuhn) del pensament polític al segle XVIII, ens ha sigut d‟una gran 

utilitat per a comprendre els motius pels quals els filòsofs i juristes d‟aquest període s‟interessaren pel 

tema de l‟esclavitud antiga, i el tractaren d‟una determinada manera. Únicament considerem necessari 

matisar de la seua obra en què l‟interès de Pocock pel fet que “the historical agent is sometimes the 

language or thougth” (1981: 51), el porta a deixar de banda, en ocasions, les motivacions polìtiques que 

portaren als autors moderns a adoptar aquests llenguatges i a utilitzar-los en un determinat sentit. Per 

aquest motiu resulta de gran utilitat comparar l‟estudi de Pocock amb el que ha realitzat més recentment 

Cambiano (2007). Cfr. les reflexions de Pocock (1981, 2002b, 2002d) i M. Richter (1990) sobre 

l‟activitat desenvolupada per l‟escola de Cambridge en els últims quaranta anys. 
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 Aquest fenomen de difusió de la cultura clàssica es produeix de forma simultània a l‟augment de 

l‟escepticisme cap a les fonts clàssiques que hem comentat més amunt. Ambdós fenòmens no són 

contradictoris. El fet que el món clàssic cobrés una major rellevància política durant aquesta època portà a 

molts autors a observar amb un ull més crític les idees de determinats autors clàssics.  
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 Skinner i Pocock tendeixen a utilitzar el terme “paradigma” en el sentit de “matriu interpretativa”. 

Aquest sentit resulta adequat si tenim en compte que es troba present a l‟obra de Kuhn (1971). El 

problema és que el mateix Kuhn utilitza el terme de paradigma en diferents sentits al llarg de l‟obra, com 

ell mateix indica. Per a evitar confusions, en aquest treball hem utilitzat el terme “paradigma” en el sentit 
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reflexions polítiques del segle XVIII, a partir del qual serien entesos i explicats els 

problemes i conflictes polítics del seu temps. En el transcurs de la nostra recerca hem 

pogut comprovar com l‟esclavitud antiga es convertì en un tema d‟interès en el segle 

XVIII com a conseqüència de l‟enfrontament que s‟establì entre aquests dos paradigmes 

de la teoria política, i la importància que per a tots dos tenia el referent clàssic (mentre 

que la utilització del concepte “d‟Il·lustraciñ” no ens permetia comprendre els motius 

pels quals els autors d‟aquest perìode presenten un interès tan elevat per l‟esclavitud 

antiga). Per aquest motiu, hem adoptat la utilitzaciñ d‟aquests dos paradigmes com a 

metodologia d‟anàlisi de la historiografia d‟aquest perìode en aquest treball.
327

 

 

 El primer d‟aquests paradigmes es configurà a Florència, i altres repúbliques o 

ciutats-estat italianes, durant el primer Renaixement, per autors com Leonardo Bruni, 

Palmieri, Maquiavel i Cavalcanti, que identificaren el règim de la Florència moderna 

amb el de la Roma republicana. Q. Skinner i J. G. A. Pocock han identificat els trets 

principals d‟aquest “paradigma” que han anomenat “paradigma de l‟humanisme cìvic”, 

i defineixen de la següent manera: 

 

 “El llamado «paradigma del humanismo cívico» [...] tiene su punto de partida en una 

cierta articulación de la idea de virtud en la temprana Edad Moderna. En este sentido, el término 

de virtud [...] se refiere [...] a la práctica de la ciudadanía en el sentido clásico o greco-latino del 

término. Esta acepción suponía el mantenimiento de una igualdad cívica entre aquellos que 

superaban las frecuentes y severas pruebas para obtener dicha igualdad, así como la disposición 

moral del individuo hacia el mantenimiento de un bien público [...] 

 Para obtener la igualdad y la ciudadanía, un individuo debía ser en primer lugar amo y 

señor de su casa, propietario como sus pares de las únicas armas que podían ser esgrimidas [...] y 

posesor de unos bienes cuya función no era proporcionarle beneficio o lujo, sino independencia y 

ocio. Sin propiedades se convertía en siervo, sin el monopolio público y cívico de las armas, su 

ciudadanía quedaba corrompida.” (Pocock, 2002b: 214).
328

 

                                                                                                                                               
més extés de concepciñ o corrent interpretativa principal d‟una determinada època, front al terme “matriu 

interpretativa” en referència a una corrent interpretativa particular, que no necessàriament gaudeix de la 

posició principal (però que sí té un paper determinant en la concepció científica dels autors que la fan 

servir). 
327

 Això significa adoptar la interpretació que fa l‟escola de Cambridge, i especialment, Pocock, de la 

teoria política i la historiografia d‟aquest període. En tot cas, al llarg del nostre treball expliquem i 

defensem els motius pels quals hem adoptat aquesta interpretació, i els il·lustrem amb diverses cites dels 

autors estudiats. 
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 Els origens de la identificació d‟aquest “paradigma” es troben en l‟obra de Hans Baron: The Crisis of 

the Early Italian Renaissance (1966), en la qual posava de manifest la gran importància que havia tingut 

en el pensmaent polìtic modern el que anomenava “humanismo cìvic” o “republicanisme clàssic” 

(Pocock, 1981: 49). 
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Skinner (1985, 1986) i Pocock (1985a, 2002a, 2008a) descriuen aquí el que fou 

la ideologia de bona part dels humanistes situats entre els segles XV i XVII, i també 

d‟una part important dels pensadors del segle XVIII que tradicionalment s‟han definit 

amb el nom “d‟il·lustrats” (com per exemple, Rousseau). Skinner i Pocock es refereixen 

a l‟ideal de “virtut” d‟aquesta corrent com a “clàssic”, però en realitat resulta més 

adequat definir-lo com a “socràtic” i “ciceronià”, ja que es basa fonamentalment en 

l‟ideal de virtut transmés per les obres de Platñ, Aristòtil i Cicerñ a l‟època moderna.
329

 

En tot cas, cal entendre l‟ideal de virtut de l‟humanisme cìvic com una creaciñ moderna, 

ja que condensa en un mateix ideal una sèrie d‟idees procedents de diferents corrents del 

pensament clàssic, com si no hagueren existit divergències entre aquestes. Així per 

exemple, hem detectat que els humanistes dels segles XV al XVIII no fixaren la seua 

atenció en la contradicció que existia entre la idea dels esclaus que tenien Aristòtil i 

Cicerñ, per una banda, i l‟estoïcisme (amb representants com Posidoni i Plutarc), per 

l‟altra. Ans al contrari, els humanistes recolliren l‟ideal de virtut d‟Aristòtil i Cicerñ i el 

combinaren amb el discurs posidonià de la decadència vinculat a la difusió del “luxe”, 

com si tots dos formaren part d‟un mateix ideari.
330

 Cal dir també, que entre els 

diferents tipus de règim polìtic defensats pels antics, la majoria d‟humanistes 

s‟inclinaren pel de tipus republicà, basant-se, sobre tot, en els models defensats per 

Aristòtil i Ciceró (en contra, per exemple, de Plató). Tot i que els humanistes no 

compartiren una única visió de com hauria de ser aquesta república, si de tipus 

aristocràtic-oligàrquic (d‟acord amb els plantejaments de Platñ), o bé de tipus 

democràtic (com havia succeït a l‟antiga Atenes, o una via intermèdia entre totes dues 

(la “constitució mixta” defensada per Aristòtil).  

 

Finalment, cal destacar el fet que els humanistes recolliren la dialèctica traçada 

per Aristòtil entre la idea de llibertat, vinculada a la possessió de certes propietats i de la 
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 Ambdós autors són especialistes en el pensament modern i no en el clàssic, la qual cosa explica una 

certa simplificació d‟aquest en els seus estudis. Per aquest motiu ens ha resultat de gran utilitat la 

comparació de les tesis de Pocock i Skinner amb els estudis de G. Cambiano en els camps de la filosofia 

política antiga i moderna (1974, 1982, 1987, 2007), i en el camp de la historiografia clàssica, amb 

l‟important treball de S. Mazzarino (1966a, b, c). 
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 El discurs de Posidoni s‟avenia molt bé amb l‟ideal socràtic del desinterès per les riqueses en 

abundància, però en els textos de Plató, Xenofont, Aristòtil i Ciceró, no trobem res semblant a les 

crítiques de la utilització de gran nombre d‟esclaus per part de les classes propietàries de Posidoni i 

Plutarc, sinó que pel contrari, ho consideraren una pràctica plenament compatible amb el 

desenvolupament d‟una vida virutosa. (Vid. caps. 3. 1. 2. i 3. 1. 3). 
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ciutadania (la qual implicava la possessió de drets i deures cap a la comunitat), front a la 

d‟esclavitud o servitud (δοςλεία, servitus), que s‟aplicava sobre tots aquells que no 

gaudien de les condicions d‟autonomia econòmica i participaciñ polìtica. Els 

humanistes adoptaren, per tant, l‟associaciñ entre les idees de llibertat i possessiñ de la 

ciutadania i de propietats, per un costat, i la idea de no-llibertat i despossessió de la 

ciutadania, per l‟altra.
331

 Aquest segon concepte fou traduït de forma sistemàtica pels 

autors moderns pel terme “d‟esclavitud”, i molt rarament pel de “servitud”, la qual cosa 

convertì a totes les poblacions dependents de l‟antiguitat en “esclaves” en les obres 

d‟aquests autors. Al llarg de l‟edat moderna, tant membres de l‟alta aristocràcia com de 

la baixa, així com de les classes mitjanes de les ciutats i del camp, es sentiren 

identificats per igual amb l‟ideal socràtic de l‟individu que posseïa un recursos que li 

garantiren la seua independència econòmica, i armes per a fer sentir la seua veu en 

l‟àmbit polìtic. L‟objectiu, tant en un com en l‟altre cas, era evitar caure en la 

dependència d‟altres persones (monarques, aristòcrates o prestamistes), que feren 

minvar la seua personalitat. 

 

Un altre dels aspectes del “paradigma humanista” que cal destacar és el seu fort 

component anticlerical. Tal  i com ha destacat Pocock: “En un universo en el que todo 

era cívico, la práctica de la religión sería una función de la ciudadanía y no habría 

espacio para un clero autónomo” (Pocock, 1985c: 214). Aquesta vessant del pensament 

clàssic fou destacada de forma conscient des dels mateixos orígens del moviment 

humanista, ja que aquest sorgí precisament com a oposició al monopoli del coneixement 

que, fins aleshores, havia exercit l‟església i l‟escolàstica. Però a partir del segle XVI, 

aquest component anticlerical adquirí també un caràcter polític, a partir de l‟oposiciñ 

d‟algunes repúbliques italianes al poder del Vaticà,
332

 i més tard, per l‟oposiciñ 

d‟algunes monarquies a la inferència de l‟església en assumptes de polìtica interna de 

l‟estat. Aquest últim aspecte tingué una gran importància al segle XVIII, especialment a 

monarquies com la francesa i l‟espanyola, o a regions com Escòcia, la qual cosa explica 

el caràcter fortament anticlerical dels moviments il·lustrats francès i escocès, en contrast 
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 Una associació que, com ja hem indicat al capítol 3. 1. 2., es correspon a la concepció que tenien els 

autors socràtics i els seus seguidors, com Ciceró, que tingué fortes implicacions discursives a la seua 

època, i que no es correspon plenament amb la realitat social de la seua època, que presentava un caràcter 

molt més complex (en el qual molts lliures per dret no disposaven de terres pròpies, i alguns lliberts, pel 

contrari, disposaven d‟importants propietats). Sobre aquest últim aspecte, vid. Vlassopoulos (2009b, 

2010). 
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 En el cas de Florència i de Maquiavel, aquesta oposició adquireix una gran importància. 
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amb l‟absència de tal caràcter en la literatura anglesa del mateix període.
333

 Una 

característica compartida per ambdós paradigmes, i que podem qualificar clarament 

“d‟il·lustrada”, és la defensa de l‟exercici de la rañ al marge de qualsevol tipus 

d‟influència externa marcada per la tradiciñ o corporacions religioses, de manera que 

cadascú pogués desenvolupar lliurement les pròpies opinions en matèria religiosa (la 

qual cosa incloïa la possibilitat de ser ateu). El referent que prenien aquests autors eren 

les societats cìviques de l‟antiguitat (abans de l‟adopciñ del cristianisme per l‟imperi 

romà), on les corporacions religioses no tenien poder sobre els assumptes polítics. 

 

El paradigma de l‟humanisme cìvic adquirì un caràcter fortament polèmic en el 

territori britànic des del moment en què s‟establì la monarquia parlamentària, el 1688,  

fins a principis del segle XIX. Tal i com hem vist més amunt, el període durant el qual 

Anglaterra s‟havia convertit en una república (1649-1659), s‟havia començat a 

desenvolupar una literatura política de caràcter humanista destinada, en bona mesura, a 

justificar l‟existència del nou sistema polìtic. Es tracta d‟un episodi fonamental en la 

història del pensament, tal i com ha indicat Jonathan Israel (2001), el moment en què la 

reivindicaciñ i justificaciñ de canvis en l‟ordre polític i social deixen de basar-se en un 

“retorn” a una tradició o constitució originàries, i comencen a fonamentar-se en valors 

totalment nous. En aquest cas, no es tracta d‟una cosa totalment nova, perquè la tradiciñ 

clàssica formava part d‟un referent compartit per tots els europeus, però la substitució 

dels referents polìtics que fins aleshores s‟havien utilitzat (com l‟antiga constituciñ o els 

drets de successió dinàstica) pels clàssics, tingué un caràcter clarament revolucionari. 

Aquest fet es posà clarament manifest en l‟obra de James Harrington (1611-1677), The 

Commonwealth of Oceana, el 1656. 

 

 El motiu immediat que induí a Harrington a compondre Oceana fou el desig de 

justificar la república militar en què s‟havia convertit l‟Anglaterra de Cromwell 

(Pocock, 2008a: 470). Harrington interpreta la nova situació política en clau clàssica, i 

identifica Anglaterra amb el “govern popular” (la “democràcia”, segons la terminologia 

aristotèlica). Aquest règim es basaria en l‟existència d‟una milícia armada de base 

                                                 
333

 L‟església anglicana tingué un fort caràcter estatal (que a partir del segle XVIII, podríem anomenar 

« cívic »), des dels seus inicis. A partir de 1688, a més a més, s‟estableix un fort lligam entre aquesta i 

l‟oligarquia whig, en fort contrast amb els lligams dels catòlics (anglesos, irlandesos i escocesos) amb la 

societat de l‟Antic Règim, i dels puritans amb les demandes de transformació de l‟ordre social i la 

igualació social. 
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popular, fonamentada en els terratinents lliures, que s‟haurien convertit en la nova base 

de la societat anglesa des que s‟havia iniciat la decadència de l‟aristocràcia militar 

“gòtica” (Robertson, 1985: 14). Segons Harrington, la nova república hauria de realitzar 

una “reforma agrària” per a proporcionar una distribució més igualitària de les terres, i 

hauria de reformar la seua constitució, per a garantir la participació de cada ciutadà en 

els afers polítics i la vida cívica, i així disposar de la força necessària per a fer front als 

enemics externs, i les forces internes de la corrupció (Harringon, 2010 [1656]).
334

 El 

projecte de Harrington tenia un especial significat en l‟Anglaterra d‟aquesta època, ja 

que Cromwell havia conquistat el poder a partir de la constituciñ d‟un exèrcit de 

milìcies, compostes de poblaciñ de baixa i mitjana extracciñ social, i d‟una aliança amb 

els puritans, que demandaven l‟establiment d‟una major igualtat social. Aixì doncs, la 

recuperació del llenguatge de la teoria política clàssica adquirí una especial rellevància 

en aquest context polìtic, i explica l‟assentament d‟aquesta tradiciñ polìtica en el 

territori anglès i britànic durant la resta del segle XVII, i tot el segle XVIII.
335

 

 

En 1660 caigué el règim republicà, i tornà la monarquia a Anglaterra, però a 

partir de 1678 la situació política es tornà a complicar, quan una secció del Parlament 

anglès començà a demandar que s‟aprovés la Act of Exclusion, per la qual volien que 

quedés exclòs del poder el successor directe de Carles II. L‟oposiciñ dels parlamentaris 

procedia del fet que el successor era de religió catòlica, i no protestant, i de les seues 

tendències absolutistes. A pesar d‟això, el successor es va fer amb el poder de la corona 

el 1685, i es convertí en el rei Carles II. El sector del Parlament que havia sigut contrari, 

tant abans, com després de la coronació de Carles, fou anomenat whig party, i tenia la 

majoria en la majoria de la Cambra dels Comuns (House of Commons), els vots dels 

quals procedien de les classes mitjanes urbanes i rurals angleses, i de l‟alta burgesia de 

Londres. Els partidaris del poder de Carles II, per la seua banda, foren anomenats tories, 

i tenien la majoria en la Cambra dels Lords (House of Lords), composta per membres de 

l‟alta noblesa anglesa, que basava el seu poder en el control hereditari de la terra. Els 

whigs eren partidaris del poder del Parlament en contra dels “excessos” de la monarquia 

absoluta, i per això el discurs whig s‟estructurà al voltant del concepte de “llibertat” i de 

retorn a la “Constitució original” anglesa (the Old Constitution), en referència a un 
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 Vid. Pocock (2008a:469-486). 
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 La importància de l‟obra de Harrington en la història del pensament polític anglès constitueix una de 

les tesis principals de The Machiavellian Moment de Pocock (2008a), ja que segons ell, marca l‟adaptació 

del pensament republicà florentí al territori britànic. Cfr. Cambiano (2007: 197-257). 
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perìode històric en què el Parlament havia gaudit d‟un major control sobre les accions 

de la corona. El “partit tory”, per la seua banda, representava l‟interès de l‟alta 

aristocràcia de permetre l‟absolutisme monàrquic com a arma per a fer front a revoluciñ 

de les classes no nobles que s‟havia produït durant el perìode republicà, en què la 

Cambra dels Lords havia arribat a ser suprimida per Cromwell, i les classes populars 

havien començat a revoltar-se contra les classes altes al voltant del discurs purità.  

 

El 1688 reclamà el tro d‟Anglaterra un monarca protestant d‟origen alemany,  

Guillem d‟Orange, que organitzà una invasiñ d‟Anglaterra des de la veïna Holanda que 

obtingué immediatament la victòria, en rebre el recolzament del partit whig i de bona 

part dels comandaments de l‟exèrcit anglès. A partir d‟aleshores la situaciñ canvià 

radicalment, ja que s‟establì una vertadera monarquia parlamentària, en la qual el 

Parlament tenia les màximes prerrogatives en els àmbits legislatiu i de política interior 

del paìs, mentre que en matèria de polìtica exterior, el monarca conservà l‟hegemonia. 

A partir d‟aquest moment el Partit whig es va fer amb el poder en la pràctica, i a 

Londres es configurà una nova elit política i econòmica vinculada estretament a la 

monarquia i els interessos dels grans capitalistes comercials.
336

 Aquesta elit es trobava, 

emparada per un exèrcit permanent de tipus professional (standing army), que durant el 

període anterior havia sigut un dels elements més criticats pel partit whig (com a símbol 

de l‟absolutisme monàrquic), però que en aquests moments assegurà el seu poder front a 

les aspiracions de tories i jacobites.
337

 Aquest fet, unit al traspàs de poder que s‟havia 

produït, entre la vella aristocràcia d‟origen nobiliari (que dominava a la Cambra dels 

Lords), a una nova elit basada en el poder econòmic del comerç i de les finances, motivà 

l‟apariciñ d‟un nou tipus de discurs polìtic per a fer front al “nou ordre”. Segons la 

interpretació marxista tradicional (vid. Hallas, 1998), aquest moment marca l‟inici del 

primer règim “burgès” a Anglaterra, ja que la burgesia passa a tenir un paper actiu en la 

política, i moltes de les mesures governamentals es dirigiren a enfortir el poder del 

capital en ascens (procedent de comerciants, banquers i terratinents en expansió), front a 
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 Cal recordar que l‟alta burgesia londinenca es trobava representada a la House of Commons, i no a la 

dels Lords, ja que no posseïa títols nobiliaris. 
337

 Els jacobites foren els partidaris de la reimplantació de la monarquia dels Estuart al territori britànic, 

que desaparegué després de l‟arribada de William d‟Orange el 1688, i de la promulgació de la Act of 

Settlement (1701), per la qual s‟establia que cap rei catòlic podia governar sobre el territori anglès. A 

Escòcia els jacobites s‟alçaren en armes en diverses ocasions, però a Anglaterra aquests no arribaren a 

mostrar públicament les seues preferències (i per això la historiografia es sol referir a ells com cripto-

jacobites). 
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l‟antic poder hereditari e la noblesa (que es basava en la possessiñ d‟un tìtol, unes terres, 

i uns privilegis i poders especials). 

 

En aquest moment Pocock (2008: 513-562) situa la configuraciñ de l‟ideal cìvic 

de l‟humanisme com un vertader “paradigma”, utilitzat per una sèrie sectors a la política 

del “Whig Establishment”, o “poder de la Cort” (Court). En la configuraciñ d‟aquest 

discurs participaren, tant membres del partit tory, com antics whigs descontents amb la 

nova situació (True Whigs), especialment aquells que es trobaven allunyats o exclosos 

del cercle de poder, i d‟aquells que eren partidaris d‟una major participaciñ popular 

(Dickinson, 1977). Tant uns com altres utilitzaren el model polític clàssic com una eina 

discursiva per a fer front al nou règim polìtic. Aquest model prenia l‟ideal socràtic i 

ciceronià, del ciutadà lliure amb unes terres i armes pròpies que li garantien la seua 

independència política i econòmica, i la moral estoica, per a criticar el caràcter corruptor 

de les finances i el comerç (Pocock, 2002: 215-216). Tal i com es pot observar, el model 

polític clàssic o “paradigma humanista-cívic”, es convertí en un model fortament 

ambivalent, perquè fou utilitzat tant per defensar una tornada al poder de la noblesa 

(tories), com per aquells que reivindicaven l‟establiment d‟un “vertader govern 

popular” (whigs radicals o true whigs). Aquesta última vessant no es presentava com a 

improbable, a partir de les aspiracions populars que havia alçat el règim polític de 

Cromwell. És important destacar aquest aspecte, perquè tant la vessant democràtica com 

l‟aristocràtica de l‟ideal humanista es mantingueren fortament operatives al llarg del 

segle XVIII, i ens permetrà entendre el pensament d‟autors com Rousseau, o la 

ideologia que guià la revoluciñ i independència dels Estats Units d‟Amèrica. 

 

Front a aquesta corrent del pensament polític, que es converteix en un vertader 

paradigma durant el segle XVIII, sorgeix una altra corrent totalment nova, que és una 

creaciñ d‟aquesta nova “oligarquia whig”, i que també es convertirà en un paradigma, 

que Pocock ha conceptualitzat sota el nom de “jurisprudencial-civil”, per a fer 

referència als fonaments jurìdics, i a la vegada clàssics, d‟aquest segon paradigma.
338

 En 

el procés de configuració del “paradigma jurisprudencial-civil” podem distingir dos 

grans moments: 
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 Vid. Pocock (1985c, 2002b, 2008a: 513-610). 
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1. Entre les dècades de 1680 i 1730, durant les quals s‟estructuren els 

fonaments d‟un nou discurs polític, que portava per objecte defensar el 

règim establert el 1688, tant en l‟àmbit polìtic com en l‟econòmic. 

Bona part d‟aquesta teoria polìtica s‟estructura a partir de la resposta a 

les crítiques realitzades per tories i True whigs des dels plantejaments 

de l‟humanisme cìvic, la qual cosa explica molts dels seus elements 

fonamentals (com la crítica a la superioritat del món antic front al 

modern). 

 

2. A partir de la dècada de 1740 es comença a estructurar un autèntic 

paradigma de la teoria política, que naix de la ciència jurídica 

moderna (amb forts lligams amb el referent romà), i que té a un dels 

seus principals referents a Jean Bodin. Alguns dels autors més 

representatius del naixement d‟aquest nou paradigma sñn 

Montesquieu, Hume, lord Kames i Adam Smith. 

 

La configuraciñ d‟aquest nou paradigma teòric té una gran rellevància, perquè es 

convertirà en el principal discurs capaç de fer front al paradigma humanista, i durant la 

primera meitat del segle XIX s‟arribarà a convertir en hegemònic en països com França 

i Gran Bretanya. En el primer moment de formaciñ d‟aquest paradigma cal que ens 

situem a Anglaterra, i concretament, als debats entre el “Whig Establishment”, i els seus 

opositors tories i whigs radicals; mentre que en el segon moment, ens hem de traslladar 

a França (amb Montesquieu), a Escòcia (amb la “Il·lustració escocesa” d‟autors com 

Hume i Adam Smith), i Alemanya (amb Kant i la Universitat de Gotinga), per acabar 

amb el grup dels ideologues (Volney i Condorcet), que representaren el discurs teòric 

del sector moderat de la Revolució Francesa: els girondins. Arribats a aquest punt cal 

fer una puntualitzaciñ, i és que Pocock ha limitat la identificaciñ d‟aquest paradigma 

principalment a l‟àmbit anglosaxñ del segle XVIII,
 339

 sense posar de manifest que els 

seus components principals es troben presents a l‟obra de Kant, entre els ideologues 

francesos, i es converteixen en la base teòrica de la ideologia política, la sociologia, la 
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 Pocock no ha centrat el seu estudi del “paradigma jurisprudencial-civil” en el conflicte polìtic anglès 

des de 1688, el seu trasllat al territori escocès durant la segona meitat del segle XVIII (en el que és 

conegut amb el nom “d‟Il·lustraciñ escocesa”, i en 1776 al conflicte de les colònies britàniques de 

l‟Amèrica del Nord. Pocock ha centrat la seua recerca en el territori britànic, i fora d‟aquest només ha 

estudiat de forma sumària la seua recepció en l‟obra de Montesquieu (vid. Pocock, 1985a, 2002a, 2008a). 
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historiografia i l‟economia de la burgesia europea del segle XIX. En altres paraules, el 

“paradigma” que segons Pocock naix en la dècada de 1740 de la mà de Montesquieu i 

Hume, i ens permet identificar l‟estructura del pensament de la “Il·lustració escocesa” 

en la segona meitat del segle XVIII, constitueix l‟essència del paradigma intel·lectual 

característic dels segles XIX i XX, i és conegut amb el nom de modernitat.
340

 Els 

estudis filosòfics d‟aquest paradigma sempre l‟havien situat en el moviment il·lustrat 

del segle XVIII, però el que no coneixìem d‟una forma tan clara era quins foren els 

orìgens concrets d‟aquest paradigma dins la Il·lustraciñ, i com alguns autors (com 

Rousseau), que també són anomenats “il·lustrats”, s‟oposaren radicalment als termes 

defensats per aquesta nova matriu interpretativa de la història, la societat i la política.
341

 

 

Un dels orígens històrics del “paradigma jurisprudencial-civil” es situa en 

l‟esdeveniment del que Pocock ha anomenat la “revolució financera”, que té com una de 

les seues fites més visibles la creaciñ del Banc d‟Anglaterra el 1694, pel qual creava un  

sistema de crèdit públic que permetia a individus i companyies invertir capital basant-se 

en l‟estabilitat del govern (Pocock, 1985c: 108). Això, unit a la forta vinculaciñ que 

tenien bona part dels whigs de la Court amb a les activitats especulatives i comercials, 

portà a molts contemporanis a sostenir la idea de que s‟havia creat una “nova 

aristocràcia” basada en “l‟interès del diner”, tal i com ha indicat Pocock: 

 

  “contemporaries came to hold that this had led to the creation of what they called a 

“monied interest”, and that this new class of creditors and speculators was tending to dominate 

politics. This conviction led critics [...] to say what had certainly not been said before, that a new 

form of property had arisen, one unknown in previous history. [...] This was a momentous 

intellectual event: there had been a sudden and traumatic discovery of capital in the form of 

government stock and a sudden and traumatic discovery of historical transformation as 

something brought about by the advent of public credit.” (1985c: 108). 

 

El que ens descriu aquí Pocock és el naixement de la noció historiogràfica de 

“revolució”, en el sentit de canvi radical de les estructures polítiques, econòmiques i 

institucionals que fins aleshores havien dominat en un país. És interessant destacar el fet 
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 Pocock només fa referència, a aquest fet, quan indica que: “The first ideology of modernization is 

Scottish political economy” (Pocock, 1987: 56). 
341

 A partir de l‟estudi dels trets principals del paradigma jurisprudencial-civil es comprèn molt millor 

l‟obra de Rousseau, que sorgeix com una oposició radical als termes en què es defensat aquest paradigma 

per autors com Montesquieu. Pocock (1987: 56) defineix a Rousseau com el creador del primer discurs 

“anti-modern”. 
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que la crìtica al nou règim no s‟estructurà únicament a partir de valors patriarcals i 

aristocràtics de l‟època feudal, com els que trobem a l‟obra de Robert Filmer Patriarcha 

(1680),
342

 sinó també amb els d‟origen clàssic (i concretament, de l‟estoïcisme), de 

crítica al caràcter “corruptor” dels interessos vinculats al diner, i concretament, els grans 

capitals, el deute i l‟especulaciñ. Des dels mateixos orìgens d‟aquest nou sistema polìtic 

i econòmic que del que Hallas (1998) anomena el “règim burgès”, apareix una crítica al 

fet que s‟havia substituït un tipus de dependència basada en el vincles de tipus personal 

a la terra i a la noblesa, per una altra que es basava en el diner.  

 

Per a fer front a aquesta crítica, els partidaris del Whig Establishment crearen 

nous discursos, entre els quals destaca el creat per Daniel Defoe durant la mateixa 

dècada de 1690, que a més de novel·lista, fou un important pamfletista a favor del 

govern whig i les seues polítiques a favor de l‟expansiñ comercial, la creaciñ del Banc 

d‟Anglaterra, i el manteniment d‟un exèrcit professional.
343

 Arribats a aquest punt, 

resulta fonamental (des del punt de vista historiogràfic) el fet que Defoe estructurés els 

seus arguments, en primer lloc, a partir d‟una crìtica de les “virtuts” que els seus 

contrincants suposaven trobar en èpoques passades (l‟antiguitat, o bé l‟edat mitjana), i 

en segon lloc, posar de manifest que el “món havia canviat”, i per tant, resultava 

impossible restituir l‟organitzaciñ polìtica i social d‟altres perìodes històrics, com 

l‟antiguitat. Segons Defoe, des de finals de l‟edat mitjana s‟havia produït a Anglaterra 

una evolució cap a un progressiu alliberament “del poble” de la dependència dels 

“barons” (la noblesa) a la qual s‟havien trobat lligats fins aleshores, la qual cosa 

constituïa un progrés important de la societat cap a una situació millor: 
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 Robert Filmer (1588-1653) era un membre de la noblesa anglesa partidària del poder absolut del 

monarca Carles I (Charles I), front a la revolta dels “parlamentaris” que finalitzà amb la constituciñ de la 

república de Cromwell (1649-1660). En el context de la guerra civil (1640-1649) Filmer escrigué diversos 

llibres a favor de la causa monàrquica i en contra dels parlamentaris, entre els quals es troben The 

anarchy of a limited or mixed monarchy, The necessity of the absolute power of all kings, i Patriarcha, or 

the Natural Power of Kings. L‟últim d‟aquests llibres fou publicat de forma pòstuma el 1680, i es 

convertí en un dels referents intel·lectuals principals del partit tory. Al Patriarcha trobem una defensa 

teòrica del que coneixem amb el nom “d‟Antic Règim” basada en l‟ordre patriarcal, que Filmer troba 

sustentat en els relats bìblics, i especialment, en l‟Antic Testament. Segons Filmer, existia una jerarquia 

“natural” que calia respectar, i que començava per Déu, i descendia de forma progressiva al monarca, el 

noble, el serf, el pare i el fill. 
343

 D. Defoe (1698): An Argument Shewing that a Standing Army, with Consent of Parliment, Is Not 

Inconsistent with a Free Government. El títol explica prou bé el contingut del pamflet, que aparegué, no 

tant en resposta a l‟assaig de Fletcher, sinó principalment en resposta al pamflet de John Trenchard i 

Walter Moyle, publicat un any abans amb el títol: An Argument Shewing that a Standing Army Is 

Inconsistent with a Free Government, and Absolutely Destructive to the Constitution of the English 

Monarchy (font: Pocock, 2008a: 525). 
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“About the time, when this Service by Villenage and Vassalage began to be resented by 

the People, and by Peace and Trade they grew rich, and the Power of the Barons being to great, 

frequent Commotions, Civil Wars and Battels [...] One nobleman would invade another, in 

which the weakest suffered most, and the poor man was the price of all. [...] 

 But [...] the Barons growing poor by the Luxury of the Times, and the Common People 

growing rich, they eschang‟d their Vassalage for Leases, Rents, Fines, and the like. They did so, 

and so became entituled to the Service of themselves; and so overthrew the Settlement, and from 

hence came a House of Commons. And I hope England has reason to value the Alteration. Let 

them that think not reflect on the Freedoms the Commons enjoy in Poland, where the Gothick 

Institution remains, and they will be satisfied.” (Defoe, 1698, apud. Pocock, 2008a: 525). 

 

El discurs que acabem de citar presenta un caràcter clarament whig, a partir de 

les referències al poder a la “House of Commons”, i burgès, quan indica que el poble 

(the People) obtingueren un alliberament progressiu del domini dels barons quan es 

feren rics “by Peace and Trade”. És important tenir en compte aquest punt, perquè ens 

mostra l‟oposiciñ whig a la dependència de tipus personal que havia sigut l‟element 

caracterìstic de l‟edat mitjana, i que al Country encara tenia gran importància. En aquest 

sentit, resulta interessant destacar la coneguda obra de John Locke, Two Treatises of 

Government, publicada en 1688 en resposta al Patriarcha de Filmer, i amb l‟objectiu de 

defensar les posicions whig, que s‟iniciava amb la següent frase: “Slavery is so vile and 

miserable state of man, and so directly opposite to the generous temper and courage of 

our nation; that is hardly to be conceived, that an Englishman, much less a gentleman, 

should plead for it.” (Filmer-Locke, 1966: 100).
344

 Si contrastem aquesta frase amb el 

tet de Defoe, i tenint en compte que tots dos autors defensaren la “causa whig”, resulta 

evident que per slavery, Locke es referia a la situació de dependència en què es trobaven 

molts camperols respecte a la noblesa. Per a fer això, Locke recorria a la teoria del dret 

natural per a fonamentar els seus arguments, mentre que R. Filmer prenia mà dels textos 

bìblics (especialment de l‟Antic Testament), i de la tradiciñ, per a defensar l‟obediència 

al pare, el senyor i el rei. D‟aquesta manera, el debat entre Filmer i Locke marca el punt 

en què els discursos basats en la tradiciñ i la religiñ, sobre els quals s‟havien estructurat 

la major part de les polèmiques polítiques fins aleshores, començaren a ser substituïts 

per un llenguatge discursiu basat en la consciència de la modernitat, i que prenia moltes 

de les seues bases del pensament clàssic.  
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 Hem fet servir l‟ediciñ de Carmela Gutierrez Gambra, que reprodueix en un mateix volum els textos 

de Filmer i Locke. 
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El següent pas en la constitució del “paradigma jurisprudencial-civil” arriba a 

partir de la dècada de 1740, quan personatges com Montesquieu i Hume, creen una 

sòlida teoria política encaminada a defensar els valors del “règim whig”, a partir de la 

base teòrica proporcionada per la ciència jurídica (Pocock, 1985c). Segons Pocock 

(1985c), el motiu pel qual els defensors del “sistema whig” van recórrer a la ciència 

jurídica és perquè aquesta constituïa el referent teòric sobre el qual podien organitzar 

idees referents a la riquesa, la propietat, el comerç i l‟especulaciñ financera, sense que 

aquests conceptes es vincularen amb valors negatius. Els altres dos referents teòrics amb 

els quals comptaven els intel·lectuals dels segles XVII i XVIII per a reflexionar sobre 

aquestes qüestions eren la religiñ cristiana i el pensament clàssic (d‟arrel principalment 

socràtica i estoica), entre els quals aquestes idees eren concebudes des d‟una perspectiva 

molt negativa.  

 

Per altra banda, la nostra recerca ens ha posat de manifest que els autors del 

paradigma jurisprudencial-civil (i concretament, Montesquieu i A. Smith) parteixen, en 

bona mesura, de la sòlida estructura teòrica de l‟estat modern creada per Jean Bodin 

sobre les bases del dret romà (o dit d‟altra manera, de la seua defensa de l‟absolutisme 

monàrquic a partir de la ciència jurídica). El text de Bodin fou aprofitat per autors com 

Montesquieu i A. Smith perquè, com aquests, perseguia fer front al poder de la noblesa 

del paìs per mitjà del reforçament del poder monàrquic, d‟un costat, i del poder de la 

justìcia de l‟estat i dels tribunals de les ciutats, per l‟altre. A més, Bodin també havia 

sostingut que la base de l‟estat la constituïen les classes mitjanes, que tots els súbdits 

d‟un paìs haurien de ser lliures de qualsevol tipus de dependència personal i iguals 

davant la llei, i que el poder del monarca no havia de dependre de les inferències de 

l‟església, però que aquest havia de respectar una sèrie de drets fonamentals dels seus 

súbdits, com la propietat. 

 

La novetat del pensament de Montesquieu i Hume respecte a Bodin, és que a 

pesar de defensar el poder del monarca front al de l‟alta noblesa, també defensaren la 

participació de les classes mitjanes en la política a través de la figura del Parlament, que 

constituïa un fre important al poder absolut del monarca.
345

 En aquest sentit, resulta 
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 En el cas de Montesquieu, aquesta defensa es realitza només en el pla teòric, tal i com podem observar 

a l‟Esprit des Lois (1748), mentre que en el cas de Hume, es tracta d‟una defensa del sistema que ja es 

trobava en funcionament en el Parlament britànic. 
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fonamental el període revolucionari que visqué Anglaterra entre 1640 i 1688 en la 

configuraciñ d‟aquesta nova teoria polìtica, en la qual la defensa de les classes 

mitjanes
346

 front al poder de l‟alta noblesa, ja no s‟estructura únicament a partir d‟una 

major vinculació a la figura del monarca (com havia succeït fins aleshores a la major 

part d‟Europa), sinñ en la configuraciñ d‟un organisme des del qual podien influir 

directament en el govern del país: el Parlament.
347

 

 

 És important destacar aquesta nova forma d‟entendre el desenvolupament del 

pensament il·lustrat, perquè és en el context d‟aquest debat entre aquests dos 

paradigmes “il·lustrats”, i concretament, del sorgiment del “paradigma jursprudencial-

civil”, on trobem els fonaments de la nova concepciñ de l‟esclavitud antiga que apareix 

en aquest segle, i que a partir del segle XIX es convertirà en l‟eix principal de la 

interpretació econòmica del món antic. Així doncs, no és pas una casualitat, que els 

principals representants del paradigma jurisprudencial-civil, que són Montesquieu, 

Hume i A. Smith, senten les bases del pensament polític liberal, i al mateix temps, de la 

interpretaciñ econòmica i historiogràfica de l‟esclavitud antiga que s‟imposaria en el 

segle XIX. El motiu és que, degut a la importància que tingué el discurs de l‟humanisme 

cívic entre la intel·lectualitat europea del segle XVIII, i de la rellevància que en aquest 

tenien els valors clàssics, el paradigma jurisprudencial-civil construí un nou discurs en 

el qual es posaven de manifest algunes de les “limitacions” del món antic respecte al 

modern.
348

 Pocock explica el sorgiment d‟aquest nou discurs de la següent manera: 

 

  “A contrast in these terms between “patriot” and “man of commerce”, between “virtue” 

and “politeness” or “refinement”, emerges during the first half of the eigteenth century with 

Montesquieu as not the first but an authoritative exponent. [...] The ancient city existed in a 

world where neither commerce nor agriculture were properly developed, and for this reason 

argues Montesquieu [...] the virtuous citizen was usually a slaveowner. [...] With the rise of 
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 Per classes mitjanes, ens referim a artesans, professionals lliberals, funcionaris, camperols amb 

propietats de certa entitat d‟origen plebeu, comerciants, i membres de la baixa noblesa, que constitueixen 

la base social sobre la qual es sustenten la monarquia absoluta a França, i el partit whig a Gran Bretanya. 
347

 A partir de 1688 el Parlament anglès (anomenat “britànic” a partir de la unificació amb l‟escocès, el 

1707), es convertí en el principal organisme en l‟àmbit legislatiu, i adquirí importants cotes de poder en la 

direcció dels assumptes públics (tant en matèria interior, com de política exterior). En aquesta època, 

només alguns estats de tipus republicà o semirepublicà, com Venècia, Holanda i Suïssa, posseïen òrgans 

de tipus similar. Anglaterra es convertia així en la primera monarquia parlamentària moderna. 
348

 Aquesta és la tesi principal dels treballs de Nicholas Phillipson (1973) i John Robertson (1985). 

Posteriorment desenvolupada en major mesura per Pocock (1985c, 1999b), i pels autors abans citats a 

l‟obra col·lectiva de de Hont-Ignatieff (1983). 
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commerce and culture, new forms of social relationship emerged and virtue in the antique sense 

became archaic.” (Pocock, 1985c: 114). 

 

 En la configuraciñ d‟aquesta concepciñ pejorativa de l‟antiguitat juga un paper 

fonamental l‟esclavitud, tal i com ens ha posat de manifest la nostra recerca, com un 

dels elements discursius més poderosos que posseïen els defensors del Whig 

Establishment contra els seus detractors de l‟ala radical del partit whig.
349

 El motiu és 

que aquests últims s‟havien dirigit principalment a les repúbliques espartana, atenesa i 

romana de les èpoques en què havien viscut autors com Aristòtil i Ciceró, que es 

trobaven entre els principals referents de l‟univers cultural d‟aleshores. Els whig 

radicals veien en aquestes repúbliques l‟encarnaciñ d‟un mñn caracteritzat per la 

llibertat, la vida virtuosa i la igualtat entre els membres de la república. Es tractava d‟un 

mñn lliure de les dependències i els vicis de l‟època moderna, per tant. Però a les obres 

d‟autors com Aristòtil i Ciceró hom podia trobar també nombroses referències a la 

situaciñ d‟opressiñ en què es trobaven els esclaus d‟aquests ciutadans tan suposadament 

virtuosos. A partir d‟aquests esquemes teòrics Gibbon escrivia en 1776, després de 

descriure les bones condicions en què vivien els romans durant el segle II d. C.: “But 

there still remained, in the centre of every province and of every family, an unhappy 

condition of men who endured the weight without sharing the benefits of society.” 

(1910: 39). En un sentit similar s‟expressava, algunes dècades abans, l‟escocès Adam 

Ferguson:  

 

  “We feel its injustice; we suffer for the helot [...] but when we think only of the superior 

order of men in this state [...] when we consider them as friends, or as citizens, we are apt to 

forget, like themselves, that slaves have a title to be treated like men.” (1782 [1767]: 310-311) 

 

 

 Així doncs, el paradigma jurisprudencial-civil creà una sèrie de conceptes: home 

de comerç, educació, refinament, civilització..., que es plantejaren com a alternativa als 

conceptes clàssics de virtut i patriotisme, com a objectius generals a perseguir per 

l‟ésser humà (Pocock, 1985: 114-116). Tots aquests conceptes confluirien a partir de la 

segona meitat del segle XVIII en la idea de “civilització” identificada amb el tipus de 
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 En la nostra recerca hem prestat una especial atenciñ al desenvolupament de l‟interès per l‟esclavatge 

des dels sectors partidaris del Whig Establishment, qüestió que només es tractada de forma superficial per 

Pocock. 
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cultura, i de societat urbana i comercial, que s‟establì a les grans ciutats de l‟Europa 

occidental durant aquest període (Londres, París, Amsterdam...), en contraposició a les 

societats indìgenes americanes, i al tipus d‟organització social que havia predominat en 

altres períodes històrics. En aquesta corrent ideològica és on naixen les idees de progrés 

i de l‟antiguitat com un perìode amb unes condicions socials, econòmiques i polìtiques 

tan diferents a les de l‟època moderna, que resultava absurd pretendre aplicar la seua 

organitzaciñ polìtica a l‟època moderna. Aixì, segons Pocock: 

 

  “When the polite man of commercial and cultivated society looked back into his past, 

what he necessarily saw there was the passions not yet socialised, to which he gave such names 

as “barbarism” and “savagery”; and his debate against the patriot ideal could be far more 

satisfactorily carried on if he could demonstrate that what had preceeded the rise of commerce 

and culture was not a wrold of viruous citizens, but one of barbarism.” (1985c: 115) 

 

A partir d‟aquesta base discursiva entenem millor perquè autors com 

Montesquieu i Hume dedicaren tanta atenció a destacar la importància de la guerra i 

l‟esclavatge en l‟antiguitat, i el seu caràcter “irracional” i perjudicial per al benestar i el 

creixement d‟aquestes societats. El pas següent, en aquest pas de transferència de la 

ideologia whig al camp de la història es produiria durant la segona meitat del segle 

XVIII, quan aquesta corrent començà a adquirir el caràcter d‟autèntic paradigma o 

matriu interpretativa de la història, a partir de la qual es podia interpretar l‟evoluciñ de 

les societats humanes a partir d‟un ascens progressiu, des de “l‟estat de natura”, a les 

nacions “comercials i civilitzades”. 

 

 

d) L’aparició de la concepció progressista de la història 

 

 L‟apariciñ i difusiñ de la concepciñ progressista de la història constitueix una de 

les innovacions més importants de la historiografia del segle XVIII. Fins aleshores, les 

explicacions metahistòriques que existien eren fonamentalment dues: la idea de la 

decadència (principal de l‟època clàssica i recuperada a l‟època moderna per 

l‟humanisme), i l‟atemporalitat pròpia del discurs teològic cristià, tal i com es pot 

observar a l‟obra de S. Agustì (vid. capítol 3. 1. 3). Front a aquestes dues concepcions, 

en el segle XVIII apareix la “idea de progrés” o “interpretació whig de la història”, tal i 
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com han posat de manifest diversos autors des de principis del segle XX.
350

 Un dels 

primers representants, i defensors, d‟aquesta nova concepciñ fou el filòsof escocès 

David Hume, el qual es referia a la concepciñ de l‟edat antiga que predominava en el 

seu temps de la següent manera: 

 

  “In the flourishing age of the world, it may be expected, that the human species should 

possess greater vigour both of mind and body, more prosperous health, higher spirits, longer life, 

and a stronger inclination and power of generation.” (Hume 1987 [1752]: 377-378)
351

 

 

 Aquesta concepciñ, lligada a una forma d‟entendre la història, que podríem 

qualificar de pessimista i, en certa mesura, de conservadora, era habitual també entre els 

antics, com posa de manifest Hume al següent fragment: 

 

  “Thus an author, who lived at that very period of antiquity which is represented as most 

populous, complains of the desolation which then prevailed, gives the preference to former 

times, and has recourse to ancient fables as a foundation for his opinion. The humour of blaming 

the present, and admiring the past, is strongly rooted in human nature, and has an influence even 

on ersons endued with the profoundest judgment and most extensive learning.” (1987 [1752]: 

464) 

 

 Aixì Hume posava de manifest, en 1752, el caràcter ideològic d‟aquesta 

concepció històrica, que era compartida per antics i moderns, i que procedia més d‟una 

creença prèviament adquirida, que no pas de l‟observaciñ de la realitat: “The humour of 

blaming the present, and admiring the past, is strongly rooted in human nature”. 

Aquest fet és d‟una gran importància perquè significa que Hume se n‟adona del caràcter 

ideològic i discursiu d‟aquesta concepciñ historiogràfica, i ho posa de manifest, la qual 

cosa equival a posar de manifest l‟existència d‟un “paradigma historiogràfic” i 

denunciar el seu predomini en un determinat camp del saber, cosa que, segons Kuhn 

(1971), es sol produir en els moments en què s‟inicia un procés de “revolució científica” 
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 John Bury: The idea of progress. An inquiry into its origin and growth (1920) (Bury, 1971), i Herbert 

Butterfield: The Whig Interpretation of History (1931) (Butterfield, 1973). Pocock (1985a: 215-218) fa un 

repàs dels estudis recents sobre aquesta qüestió. R. L. Meek (1976) també ha realitzat una important 

contribució a partir dels estudis sobre el desenvolupament de la “teoria de les etapes”. Cal citar també a 

R. Nisbet (1981), que ha sigut l‟autor que s‟ha dedicat d‟una forma més monogràfica a estudiar l‟evolució 

de la “idea de progrés”, però amb el qual no coincidim en la seua perspectiva d‟anàlisi.  
351

 Fragment procedent de l‟assaig “Of the popolousness of Ancient Nations”, inclòs en els Political 

Discourses, publicats originalment en 1752 (Hume, 1987). Al capítol 4. 3. 2. estudiem amb més detall el 

contigut d‟aquest assaig, que també tingué un caràcter pioner en la interpretació de l‟esclavitud antiga. 
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i “canvi de paradigma”. D‟acord amb la teoria de Kuhn també, tots els defensors del 

nou paradigma del “progrés” foren autors joves, com Turgot, D. Hume o A. Smith,
352

 

que començaren a percebre una sèrie d‟anomalies en la concepciñ que havia predominat 

fins aleshores, i a establir noves propostes interpretatives. Unes opinions, que en un 

principi tindrien un caràcter minoritari, però que de forma progressiva (al llarg de la 

segona meitat del segle XVIII), començarien a augmentar el nombre d‟adeptes, fins a 

acabar convertint-se en la concepció principal de la història (en el segle XIX). 

 

 Autors com J. Bury (1971 [1920]), Ronald L. Meek (1972, 1981) i Robert Nisbet 

(1981) han estudiat el procés d‟apariciñ i generalitzaciñ de la “idea de progrés” en el 

pensament modern, i han destacat la meitat del segle XVIII com a punt d‟inflexiñ, i els 

escrits d‟autors com Turgot (1991 [1750]), A. Smith (1982a [1762-1766]) i Hume (1985 

[1752]), com els iniciadors d‟aquesta concepciñ, que es troba al seu temps vinculada a 

l‟anomenada “teoria de les etapes”. Aquesta última, consisteix en la teoria històrica 

segons la qual totes les societats humanes haurien passat necessàriament per una sèrie 

d‟etapes evolutives, des de la caçadora-recol·lectora, passant pel pasturatge, 

l‟agricultura, i finalment, el desenvolupament del comerç i les ciutats. Aquesta teoria 

que constitueix la base fonamental del discurs històric que traça Adam Smith a La 

Riquesa de les Nacions, i serà posteriorment recollida per Marx i Engels per a elaborar 

la seua “interpretació materialista de la història”.
353

  

 

A partir de les dades aportades per la recerca de J. G. A. Pocock (2008a: 513-

562), sobre la forma en què es desenvolupà el debat entre la Court i el Country anglesos 

des del moment en què s‟establì el règim parlamentari de 1688 i la supremacia whig, i el 

desenvolupament posterior del “paradigma jurisprudencial-civil”, ens aporta la 

possibilitat d‟ubicar amb exactitud on es troben els orígens de la concepció progressista 

de la història. La instauraciñ del règim de 1688 portà al poder a l‟elit comercial i 

financera de Londres, i als grans terratinents d‟origen plebeu, que desbancaren del poder 

a l‟antiga noblesa. Aquest fet, unit a la revolució financera” que es produí el 1694 amb 

la creació del “Banc d‟Anglaterra” provocaren l‟apariciñ d‟una opiniñ crìtica contra el 

nou ordre establert, però també una defensa d‟aquest, que com a conseqüència dels seus 
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 L‟observació procedeix de Meek (1981: 68). 
353

 Meek (1972) fou el primer autor que defensà el paper fonamental de la “Il·lustraciñ escocesa” en el 

desenvolupament de la teoria del “materialisme històric” de Marx i Engels, en la qual la “teoria de les 

quatre etapes” juga un paper fonamental. 
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orígens whig, i a la vegada, no populars, defensaren el nou ordre a partir de la creació 

d‟un nou discurs sobre unes bases totalment modernes. En aquest context cal destacar 

un cop més a Daniel Defoe, com el creador d‟ una de les primeres manifestacions 

escrites de la concepció progressista de la història, la qual s‟estructurà en bona mesura 

sobre la idea de “superació” de la servitud als “barons” a la qual s‟havia trobat sotmès el 

“poble” durant el període històric anterior, tal i com hem vist més amunt. És en aquest 

context en el qual comença a configurar-se la idea de la supressió de la dependència (a 

la qual es referien de forma genèrica amb el terme “esclavatge”) com a sinònim de 

“progrés”, que es convertirà en un dels components bàsics de la Il·lustració escocesa, i 

més tard, del moviment abolicionista (vid. Davis, 1984). 

 

Entre els defensors del progrés o la “modernitat” trobem presents bona part dels 

elements que tradicionalment s‟han associat al moviment il·lustrat: la defensa de les 

societats de caràcter cívic, del racionalisme i la ciència, i de la idea de “civilització” 

contra “salvatgisme” i “barbàrie”. Aquests últims elements xoquen fortament amb la 

defensa que s‟havia fet tradicionalment de “l‟estat de natura”, que diversos pensadors 

moderns cregueren haver trobat en Amèrica (Bartolomé de las Casas, Montaigne...), 

front a la corrupció de les societats modernes, i semblen tenir el seu equivalent en el 

debat sobre la superioritat del món clàssic sobre el modern. En aquest sentit, resulta 

molt interessant destacar que un dels temes principals de la coneguda novel·la de D. 

Defoe, el Robinson Crusoe (1719), és la que es convertirà en una de les idees bàsiques 

dels il·lustrats partidaris del “progrés”: la contraposició entre persones “salvatges” i 

“civilitzades”, en la qual la segona és relacionada de forma positiva amb els 

coneixements i la tècnica propis del món modern, mentre que la segona és relacionada 

de forma negativa amb el mode de vida de les poblacions indígenes americanes (que es 

trobarien en un estadi evolutiu “anterior”).  

 

 La contraposiciñ entre aquests dos models resulta significativa en l‟univers 

cultural de principis del segle XVIII, si tenim en compte que fins aleshores no s‟havia 

plantejat la relació entre els colons europeus i els indígenes americans en aquests 

termes, sinó principalment a través de les idees de “difusió del cristianisme”, i de 

“corrupció” dels pobles indígenes a partir del contacte amb els europeus. La primera 

d‟aquestes idees tenia un caràcter positiu, però es mantenia en el camp purament 

religiós, mentre que la segona tenia un caràcter plenament negatiu. Front a aquestes 
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dues, la idea que es començarà a implantar a partir del segle XVIII, i de la qual Defoe és 

pioner, és la noció laica del procés “civilitzador”, entès com un aprenentatge de la 

cultura, la tècnica i les costums de l‟Europa occidental, considerades superiors a les de 

al resta del mñn, perquè es basaven en el saber clàssic, i eren el fruit d‟una llarga 

evolució. A la novel·la es pot observar clarament aquesta oposició a partir del moment 

en què Crusoe coneix a “Divendres”, i inicia la seua educació “in civilized manners”, la 

qual cosa implica instruir a l‟indìgena en les tècniques modernes, la llengua anglesa, les 

normes d‟educaciñ occidentals, i l‟oblit de les pròpies costums “salvatges”, com el 

canibalisme (Defoe, 1994 [1719]: 202-209). Per altra banda, resulta també interessant 

destacar que el procés d‟adaptaciñ de Crusoe a l‟illa consistisca en un avanç progressiu 

de la caça, al pasturatge, i finalment, l‟agricultura, que consisteixen els estadis 

fonamentals sobre els quals es fonamentarà més tard la teoria sociològica de l‟evoluciñ 

humana (construïda a l‟Escòcia de la segona meitat del segle XVIII, com veurem més 

avall). El context de la novel·la ens indica també la importància de l‟experiència 

colonial americana en el sorgiment d‟aquestes primeres reflexions sobre l‟existència de 

diferents nivells de “desenvolupament” de les societats, i del paper que podien complir 

els europeus en la transmissió de coneixements a altres pobles del món. 

 

 Una altra de les bases del nou “paradigma progressista” que s‟estava començant 

a configurar entre els partidaris del “Whig establishment” fou el distanciament respecte 

al món antic, la qual cosa ens posa de manifest que el discurs progressista es configurà, 

en bona mesura, com una resposta a la importància que adquirí el “paradigma 

humanista” entre els opositors del sistema establert el 1688. Per aquest motiu, un dels 

elements característics principals de la concepció progressista de la història consisteix 

en l‟existència d‟elements de “salvatgia” o “barbàrie” en el món antic que posaven de 

manifest la gran distància que la separava de la “civilitzada” època moderna. Un dels 

primers autors que articulà aquesta nova concepció del món antic fou Montesquieu. De 

fet, l‟autor francès presenta un caràcter fonamental en aquest procés, com a 

transportador del “discurs whig” desenvolupat per autors com Defoe des finals del segle 

XVII a territori francès, i la seua conversió en una autèntica teoria polìtica d‟aplicaciñ 

universal, a partir de la seua fonamentaciñ en la ciència jurìdica i l‟obra de Jean Bodin. 

És interessant destacar que abans de finalitzar la realitzaciñ d‟aquest ambiciñs programa 

teòric en L‟esprit des Lois (1748), però després d‟haver residit a Anglaterra (1729-

1730), Montesquieu publicà les: Considérations sur les causes de la grandeur des 



344 

 

romains et de leur décadence (1734). En aquesta obra es fa ja, clarament perceptible, la 

utilitzaciñ d‟una concepciñ progressista, i alhora materialista, de la història, en la qual 

els romans primitius són situats en les mateixes condicions que qualsevol societat amb 

“el mateix nivell de desenvolupament, com podem observar al següent fragment: 

 

  “Il ne faut pas prendre de la ville de Rome, dans ses commencements, l‟idée que nous 

donnent les villes que nous voyons aujourd‟hui, à moins que ce ne soient celles de la Crimée, 

faites pour renfermer le butin, les bestiaux et les fruits de la campagne. Les noms anciens des 

principaux lieux de Rome ont tous du rapport à cet usage. [...] 

  Rome étant une ville sans commerce et presque sans arts, le pillage étoit le seul moyen 

que les particuliers eussent pour s‟enrichir.” (1831 [1734]: 1-6). 

 

 La concepció que trobem en aquest fragment de la Roma antiga resultava una 

forta innovaciñ per a l‟Europa de principis del segle XVIII, en la qual predominava una 

concepciñ fortament idealitzada de l‟antiguitat clàssica (tant per part dels humanistes 

com de l‟església). Aixì doncs, cal destacar la importància fonamental del “paradigma 

jurisprudencial-civil”, no només en la configuració de la concepció progressista de la 

història, i de constituir la base del pensament de Marx, sinó també en haver creat la 

concepció històrica actual de la Grècia i Roma antigues, com a entitats que poden ser 

estudiades al mateix nivell que qualsevol societat del mateix tipus. No ens ha 

d‟estranyar, per tant, que Montesquieu siga un dels primers defensors de l‟esquema 

progressista i de la teoria de les etapes, ni tampoc, que el següent escrit d‟influència que 

trobem en la mateixa línia siga el discurs que pronuncià a la Sorbona el que més tard es 

convertiria en ministre de finances de la monarquia francesa, A. R. J. Turgot, l‟any 

1750. El discurs, anomenat Tableau philosophique des progrès successifs de l‟esprit 

humain, constitueix el primer text d‟influència en el qual “el progrès” constitueix el 

tema principal. En aquest, trobem exposades idees com les següents: 

 

  “Los imperios se elevan y caen; las leyes, las formas de gobierno se suceden unas a 

otras. Las artes y las ciencias se descubren y se perfeccionan [...]. Alternativamente retardadas y 

aceleradas en sus progresos, pasan de clima en clima. [...] En medio de sus destrucciones, las 

costumbres se suavizan, el espíritu humano se ilustra [...] La masa total del género humano, con 
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alternativas de calma y de agitación, de bienes y males, marcha siempre –aunque a paso lento- 

hacia una perfección mayor.” (Turgot [1750] 1991: 36)
354

 

 

 Al final del mateix discurs, Turgot fa una descripciñ general de l‟Europa del seu 

temps que, segons ell, es trobava en el seu millor moment, després del gran progrés 

experimentat des dels anys centrals de l‟Edat Mitjana, com podem observar al següent 

fragment: 

 

  “Tiempo, despliega tus rápidas alas! Siglo de Luis, siglo de los grandes hombres, siglo 

de la razón, apresúrate! [...] Los límites de nuestros sentidos se retiran y, en Italia, los ojos de 

Galileo han descubierto un nuevo cielo. Ya Kepler [...] ha encontrado estas dos famosas leyes del 

curso de los planetas que un día se convertirán, en manos de Newton, en la llave del universo.” 

(Turgot, 1991: 62) 

 

El discurs acaba amb una alabança del rei de França i la religió catòlica, que 

com podem observar, Turgot no considera en contradicció amb els avanços de la 

ciència. Això resulta interessant, perquè ens mostra la confluència d‟elements 

procedents del pensament clàssic, de la ciència moderna, i de la ideologia d‟aquesta 

nova elit comercial i financera, que es produeixen en el nou “paradigma” del progrès 

que es comença a assentar, d‟una forma cada cop més ferma, a partir de la meitat del 

segle XVIII. Un nou paradigma que no només tindria repercussions en el camp de la 

història i la economia, sinó també en altres àmbits del coneixement i la ideologia, tal i 

com es pot observar a partir de la difusió de les idees de “civilització” i de l‟acciñ de 

“civilitzar” que es produeixen en aquesta mateixa època.  

 

 Aquest canvi en la mentalitat ha sigut analitzat per Meek (1981) i Michele 

Duchet (1975) a través de la transformació en la forma de concebre els indígenes 

americans. Sìmbols per excel·lència del mñn salvatge o primitiu durant l‟Edat Moderna, 

els nadius americans havien sigut dipositaris de valors positius per part de molts dels 

pensadors dels segles XVI i XVII, ja que consideraven els indígenes com a éssers purs, 

nets de la corrupció dels europeus, entre els quals no existien distincions socials ni de 
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humain (vid. Turgot, 1991). 
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riquesa.
355

 El “mite del bon salvatge” es troba en molts dels escriptors de l‟Europa de 

l‟edat moderna, entre els quals hi hagué des de jesuïtes i teòlegs, com Bartolomé de las 

Casas, fins a lliurepensadors com Montaigne. Però aquesta concepció positiva del 

“salvatge” en el pensament occidental pareix que comença a ser substituïda en el 

transcurs del segle XVIII. La transició del mite del “bon salvatge” al del “salvatge 

innoble” (“the ignoble savage”), s‟observa ja en els escrits de principis del segle XVIII 

(Meek, 1981: 129-173). Així ho podem observar, per exemple, a la novel·la de Daniel 

Defoe Robinson Crusoe (1719). Significativament, en els escrits de Rousseau, que es 

troba vinculat a la tradició o paradigma anterior de “l‟humanisme cìvic”, apareix una 

defensa feroç del salvatge enfront dels defensors de la modernitat i la “civilització” (vid. 

Rousseau, 1973 [1755]). 

 

 En estreta relació amb aquesta transferència de valors es troba el canvi en la 

forma d‟explicar i d‟entendre les societats americanes precolombines que es produì 

durant la segona meitat del segle XVIII, segons ha destacat també Duchet. Fins a la 

dècada de 1760 s‟havien mantingut plenament vigents les històries relatades pels 

colonitzadors espanyols, que parlaven d‟una terra de grans riqueses i de grans ciutats, 

especialment en referència a les civilitzacions inca i asteca. Però en l‟ediciñ de 1780 de 

l‟Histoire des Indes de Raynal, aquest denuncia: “la falsedad de esta descripción 

pomposa, trazada en monumentos de vanidad, por un vencedor inclinado naturalmente 

a la exageración” (Raynal, apud. Duchet, 1975: 174). En aquesta mateixa obra, les 

descripcions del Mèxic asteca, que a l‟Enciclopédie de Diderot encara era presentat com 

una ciutat esplendorosa, en el relat de Raynal és descrita de la següent manera: “Los 

pretendidos palacios no tienen ni comodidad, ni elegancia (...) la multitud no tiene más 

que chozas” (Raynal, apud. Duchet, 1975: 174). Aquestes afirmacions mostren una gran 

similitud amb les de Hume sobre l‟Antiguitat, quan indicava que: “Having considered 

the domestic life and manners of the ancients, compared to those of the moderns [...] in 

the main, we seem rather superior” (1987 [1752]: 400). 
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 Això no significa que popularment es sentís el mateix respecte cap als pobles indígenes, pels quals es 

sentia més aviat un menyspreu de tipus xenòfob, com ha posat de manifest J. Gil (1990), i es pot observar 

clarament a partir del tracte que, en general, reberen aquestes poblacions per part de bona part dels colons 

europeus. En aquest punt, cal distingir entre el que és l‟univers cultural d‟una minoria intel·lectual, i la 

ideologia de la major part de la població, que poden presentar elements comuns, però també importants 

diferències. El fet que Bartolomé de Las Casas no només denunciés el tracte dels indígenes a les colònies 

hispàniques, sinó que a més, lluités de forma decidida pel millorament de la seua condició, constitueix 

una excepció molt rara a la seua època. 



347 

 

 En conclusió, ens sembla evident que podem afirmar amb seguretat que ens 

trobem davant d‟un canvi de paradigma que compleix totes les condicions de la 

descripció que fa Kuhn del procés de “revolució científica”. Per altra banda, tal i com 

indica Kuhn, en aquests canvis intervenen factors que no es poden identificar únicament 

en el camp purament cientìfic (a partir de l‟estudi de les dades disponibles i el 

plantejament d‟hipòtesis), sinñ també per la influència d‟altres factors “extracientífics”. 

Uns factors que, en aquest cas, es poden identificar d‟una forma clara amb els debats 

que, tal i com ha indicat Pocock (1985c), seguiren la “revolució financera” que es 

produí a Anglaterra a finals del segle XVII, i de l‟ascens polìtic i econòmic que 

experimentaren una sèrie de sectors lligats al comerç i altres activitats que implicaven el 

moviment de grans sumes de capital, tant al govern britànic (on disposaven d‟una veu 

política visible a través del Parlament), com al francès (sobre el qual exerciren una gran 

influència, tot i que no disposaren d‟un espai oficial d‟expressiñ. L‟ascens d‟aquests 

grups provocà múltiples reaccions, entre les quals destaca la del paradigma de 

l‟humanisme cìvic, en la qual podem incloure a autors com Fletcher i Rousseau, i que 

provocaria la subseqüent resposta whig, a partir del paradigma jurispurdencial-civil i la 

concepciñ de la història, de la mà d‟autors com Montesquieu, D. Hume, Turgot i A. 

Smith. 
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4. 1. 3. L’APARICIÓ DEL PENSAMENT ANTIESCLAVISTA I DEL 

MOVIMENT ABOLICIONISTA AL SEGLE XVIII 

 

 

 Una altra de les innovacions del segle XVIII que cal destacar és l‟apariciñ d‟una 

corrent de pensament contrària a l‟existència de l‟esclavatge, en un primer moment, i el 

desenvolupament d‟un autèntic moviment abolicionista, durant les darreres dècades del 

segle. Fins a principis del segle XVIII, la utilització dels conceptes de “llibertat” i 

“esclavitud” havien sigut utilitzats majoritàriament per a fer referència a les 

reivindicacions d‟una part del cos polìtic de l‟estat d‟ocupar un major paper en la 

direcciñ dels assumptes polìtics. Però gairebé mai havia sigut utilitzat amb l‟objectiu de 

defensar a un sector de la població que es trobava totalment exclòs del cos polític: els 

esclaus (tret d‟algun cas aïllat, com el de Jean Bodin). A l‟època clàssica la situaciñ que 

ens trobem és molt similar, i els misteriosos contraris de l‟existència de l‟esclavitud als 

quals fa referència Aristòtil (Polit. 1253b), o les opinions antiesclavistes mostrades per 

Posidoni, constitueixen casos aïllats a l‟interior d‟unes societats on l‟esclavitud jugava 

un paper econòmic destacat. A l‟Europa moderna, en canvi, l‟esclavitud-mercaderia 

tenia escassa importància econòmica, i anà desapareixent progressivament entre els 

segles XV i XVIII, fins a convertir-se en una institució molt rara al continent. 

 

 A pesar d‟això, els orìgens del pensament antiesclavista no els trobem 

directament relacionats amb la desaparició del treball esclau com a recurs econòmic al 

continent europeu, sinñ més aviat en la configuraciñ d‟una societat urbana i comercial a 

països com Holanda i Gran Bretanya, on es produí un descens significatiu del poder 

econòmic de lligat a la terra, front a les grans fortunes obtingudes del comerç 

transoceànic i amb la resta del continent europeu. Aquest nou tipus de societat és la base 

a partir de la qual s‟elabora la teoria polìtica del partit whig, tal i com hem vist més 

amunt, i on s‟ubiquen els orìgens del pensament antiesclavista. Uns orìgens que 

descobrim en la polèmica mantinguda entre Robert Filmer i John Locke en l‟Anglaterra 

de la segona meitat del segle XVII. Tal i com hem vist més amunt,
356

 el Patriarcha 

(1680) de Filmer fonamentava el poder del pare, el senyor, el monarca i de Déu dins un 

mateix principi universal bàsic sancionat per la tradició, les costums i la religió. Front a 
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aquest, el filòsof whig John Locke (considerat per molts el pare de la ideologia liberal), 

defensà la llibertat natural de l‟individu, la qual es podia justificar tant per la força de la 

rañ i de l‟observaciñ empìrica, com per diversos testimonis procedents dels textos 

bìblics. L‟obra de Locke té una gran importància per haver creat un sistema teòric d‟una 

gran coherència interna que permetia fer front a la concepció patriarcal i aristocràtica de 

la societat, que havia predominat fins aleshores. En aquest sentit, Locke se‟ns apareix 

com el continuador d‟algunes de les idees exposades en el segle XVI per autors com 

Montaigne i La Boétie, que partiren del principi estoic de la llibertat primigènia de 

l‟ésser humà per a defensar la capacitat del poble per a decidir la seua organitzaciñ 

polìtica. Però a diferència d‟aquests autors, l‟obra de Locke obtingué un especial 

significat polític en el moment en què aparegué publicada (1688). Tal i com ha indicat 

Pocock: 

 

  “Locke [...] published [...] his Treatises of Government as a service to those who argued 

that there had been a dissolution of the government, a reversion of power to the people, and an 

oportunity for radical reconstitution.” (1985a: 228).  

 

 En altres paraules, Locke parteix d‟uns principis absolutament nous per a 

justificar el nou sistema polític establert el 1688. Tal i com ha indicat Pocock (1985a: 

228), la majoria de membres del partit whig sustentaren la seua causa com un 

restabliment de la constitució original anglesa (Ancient Constitution), front a les 

aspiracions absolutistes d‟un monarca catòlic. Però front a aquesta corrent, defensada 

per la facció del partit whig que es va fer amb el poder, sorgí també una altra més 

innovadora defensada pels sectors més radicals, segons la qual, el que s‟havia produït en 

1688 no era només un canvi de govern, sinó un canvi de règim polític i una substitució 

del monarca per part del poble, la qual cosa es podria produir de nou en cas de 

necessitat (1985a: 228). En aquest sentit, es poden observar també les arrels protestants 

de la Revoluciñ anglesa, ja que la teoria de la legitimitat de resistència d‟un monarca 

tirànic per part del poble havia pres forma, en la seua vessant més radical, per part dels 

hugonots francesos durant les Guerres de Religió del segle XVI. Però el que ens 

interessa destacar aquì és que, és a partir d‟aquesta lectura radical whig de la filosofia de 

Locke, a partir d‟on es comença a estructurar el qüestionament del suposat caràcter 

natural de la societat aristocràtica i patriarcal que Locke considerava trobar en els textos 

bíblics, i que en bona mesura, coincidia amb la ideologia dels membres del partit tory. 
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Segons D. B. Davis (1968), fins al segle XVII, l‟existència de l‟esclavitud-mercaderia 

s‟havia acceptat en base a que constituïa una part més en la cadena de jerarquies que 

existia des de temps bíblics, i refermat per figures clau de la doctrina cristiana, com Sant 

Pau i Sant Agustí. Però des de la meitat del segle XVI, aquesta doctrina començà a ser 

qüestionada des d‟algunes corrents igualitàries del protestantisme, com els anabaptistes 

i els puritans, i a partir de Locke, també per part de la ideologia laica del que es coneix 

amb el nom “d‟Il·lustració”. 

 

 Però a banda de la configuraciñ d‟un canvi filosòfic i religiñs que va permetre 

l‟apariciñ d‟un discurs teòric que qüestionés l‟ordre jeràrquic de la societat que havia 

existit fins aleshores, també cal destacar el fet que durant la Revolució Gloriosa es 

produìs un traspàs del poder, de l‟antiga noblesa que basava el seu poder en la terra, a 

una nova elit que basava el seu poder en el comerç i les finances (monied interest). Per a 

aquesta nova elit l‟existència de formes de dependència extraeconòmiques en els àmbits 

rurals constituïa un fre per al seu poder econòmic, que es trobava en expansió, i sobre 

tot, un inconvenient per al seu poder polític, ja que constituïa una part de la població 

que es trobava sota el control de l‟aristocràcia d‟origen nobiliari. No es estrany, per tant, 

que tant els sectors radicals, com els més moderats, del partit whig començaren a 

elaborar un discurs en el qual es criticava l‟existència de “l‟esclavatge” (en referència a 

la servitud d‟origen feudal). En aquest sentit, cobra major sentit la forma en què 

s‟articula el discurs històric de Defoe, segons el qual “el poble” havia experimentat una 

emancipació progressiva des del temps dels “Barons”, fins a l‟època en què ell vivia. 

 

 No obstant, a Anglaterra l‟estructura social s‟havia transformat en gran mesura 

des de principis del segle XVI, i bona part de les vinculacions de tipus extraeconòmic 

havien desaparegut. A principis del segle XVIII aquestes sí que mantenien una gran 

importància, en canvi, a França i Escòcia, on els grans terratinents tenien un poder molt 

major. És important destacar això perquè la crítica a “l‟esclavitud” (concebuda com 

esclavitud-mercaderia, i també, com a servitud), adquirí una importància molt major en 

aquests territoris que a Anglaterra. Autors com Montesquieu, Rousseau, Hume i Adam 

Smith, entre altres, dedicaren una especial atenció a combatre els arguments que 

sustentaven l‟existència de la dependència l‟esclavatge a les seues obres. Al mateix 

temps, al llarg del segle XVIII, nombrosos autors defensaren els avantatges de 

“l‟esclavitud” (entesa en sentit genèric, que incloïa la servitud), tant des d‟esquemes 
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religiosos i conservadors com els de Filmer, com des dels plantejaments del paradigma 

humanista, com per exemple, A. Fletcher.
357

 Tant Filmer, que parteix des de posicions 

conservadores o tory, com Fletcher, que caldria classificar-lo més aviat com un whig 

radical (però escocès), preferiren el manteniment de les relacions de dependència 

personal d‟origen feudal, que la nova modalitat de “dependències”, o clienteles, 

desenvolupades per la nova oligarquia financera i comercial, que en comptes de basar-

se en els vincles a la terra i a les persones, es fonamentaven únicament en el poder 

econòmic. 

 

 Per altra banda, entre els contraris a l‟esclavitud cal distingir també entre dos 

sectors molt diferents. Per un costat, es troba el d‟autors com Rousseau, que a pesar de 

ser defensors del paradigma humanista, foren també fervents enemics de qualsevol tipus 

de dependència, tant les d‟origen feudal, com les noves basades en el poder econòmic. 

Per altra banda, front a la interpretació àmplia del concepte “d‟esclavitud” per part de 

Rousseau, es troben els partidaris del règim polític i econòmic del Whig Establishment 

(Montesquieu, Hume, A. Smith...), i que concentraren les seues crítiques en 

“l‟esclavitud de tipus personal”, en la qual inclogueren qualsevol tipus de dependència 

que comprengués elements de tipus extraeconòmic (des de la societat de clans escocesa, 

fins a l‟esclavitud-mercaderia). És important destacar això, perquè els atacs teòrics més 

fervents a la instituciñ de l‟esclavatge procediran dels representants del “paradigma 

jurisprudencial-civil”, el progressisme històric i l‟economia de tipus lliurecanvista, tal i 

com es posa de manifest a les obres d‟Adam Smith, Turgot, els fisiòcrates francesos, i 

Condorcet.  

 

 En els escrits d‟aquests autors es pot observar la configuraciñ d‟un discurs de 

tipus evolutiu i sociopolític segons el qual, en aquelles societats de tipus “bàrbar”, 

l‟esclavitud constituïa un element natural i plenament integrat en la societat, que no 

causava grans problemes. Però un cop es produïa un desenvolupament de la societat cap 

a un major nivell de riquesa, desenvolupament del comerç, i una organització social 

basada en la llibertat de l‟individu, l‟esclavitud es convertia en un element perillñs. Els 

orìgens ideològics d‟aquest discurs els trobem a l‟obra de Defoe, i l‟oposiciñ whig al 

poder de l‟antiga aristocràcia nobiliària, però l‟autor que contribuì en major mesura en 
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la seua configuració fou Montesquieu, que argumentà el seu discurs en les bases que, 

segons ell, li aportava la història de Roma, i l‟observaciñ de les diferències 

d‟organitzaciñ social que existien en diferents parts del mñn. El cas dels romans posava 

de manifest, segons Montesquieu, els perjudicis que es podien derivar de la presència de 

l‟esclavatge a l‟època en què els romans passaren del seu estat de “barbàrie” originària, 

i es convertiren en una nació rica i civilitzada. A partir d‟aquest moment, l‟esclavatge 

començava a crear problemes ja que, d‟una banda, l‟alt grau de llibertat dels ciutadans 

romans feia insuportable la situaciñ de dependència dels esclaus, i d‟altra banda, el 

desenvolupament de l‟economia portava a alguns romans a utilitzar als esclaus en 

treballs d‟una major, i aquests es convertien, al mateix temps, en fonts de corrupciñ per 

als seus amos, que vivien envoltats d‟excessives comoditats. La base teòrica sobre la 

qual construïa aquest discurs Montesquieu era Posidoni, tal i com es pot observar al 

següent fragment: 

 

  “On ne voit point que les premiers Romains aient eu des inquiétudes à l‟occasion de 

leurs esclaves. Ce fut lorsqu‟ils eurent perdu pour eux tous les sentiments de l‟humanité, que 

l‟ont vit naître ces guerres civiles qu‟on a comparées aux guerres puniques. 

  Les nations simples, et qui s‟attachent elles-mêmes au travail, ont ordinairement plus de 

douceur pour leurs esclaves que celles qui y ont renoncé. Les premiers Romains vivaient, 

travaillaient et mangeaient avec leurs esclaves; ils avaient pour eux beaucoup de douceur et 

d‟équité: la plus grande peine qu‟ils leur infligeassent était de les faire passer devant leurs 

voisins avec un morceau de bois fourchu sur le dos. Les mœurs suffisaient pour maintenir la 

fidélité des esclaves; il ne fallait point de lois. 

 Mais, lorsque les Romains se furent agrandis, que leurs esclaves ne furent plus les 

compagnons de leur travail, mais les instruments de leur luxe et de leur orgueil; comme il n‟y 

avait point de mœurs, on eut besoin de lois. Il en fallut même de terribles pour établir la sûreté de 

ces maîtres cruels qui vivaient au milieu de leurs esclaves comme au milieu de leurs ennemis.” 

(1748. 15. 16). 

 

 A partir del segle XVIII, el discurs de Posidoni començarà a tenir un especial 

significat entre els autors que, com Montesquieu, compartien les bases ideològiques de 

l‟oligarquia whig anglesa. És a dir, entre els defensors del comerç, no només com una 

forma legítima de guanyar-se la vida, sinó també com un dels elements que garantia el 

progrés social i econòmic d‟un paìs d‟una forma més segura. El tema principal de 

L‟Esprit des Lois és la comparaciñ entre diverses formes d‟organitzaciñ social i polìtica 

en el mñn, en relaciñ al clima i al tipus d‟economia. El resultat d‟aquesta recerca per a 
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Montesquieu és que la monarquia parlamentària anglesa constituïa el sistema polític 

més perfecte que havia existit fins aleshores, mentre que el sistema republicà romà es 

trobava en un estadi evolutiu menor, i per tant, més imperfecte. Segons Montesquieu, el 

sistema d‟organitzaciñ polìtica dels romans posseïa moltes virtuts, però el seu sistema 

econòmic posseïa diversos inconvenients d‟importància, com el fet de descarregar bona 

part del treball en els esclaus, i de menysprear el comerç com una activitat vil. 

Montesquieu arribava a la conclusiñ que l‟esclavitud resultava acceptable en aquells 

països amb un escàs nivell de desenvolupament econòmic i allà on existia un govern 

“despòtic” (perquè l‟esclavitud de tots feia menys insuportable l‟esclavitud real 

d‟alguns), però no en aquells països on existia un alt nivell de desenvolupament 

econòmic i de llibertat civil: 

 

  “Dans les pays despotiques, où l‟on est déjà sous l‟esclavage politique, l‟esclavage civil 

est plus tolérable qu‟ailleurs. Chacun y doit être assez content d‟y avoir sa subsistance et la vie. 

Ainsi la condition de l‟esclave n‟y est guère plus à charge que la condition du sujet. 

  Mais, dans le gouvernement monarchique, où il est souverainement important de ne 

point abattre ou avilir la nature humaine, il ne faut point d‟esclaves. Dans la démocratie, où tout 

le monde est égal, et dans l‟aristocratie, où les lois doivent faire leurs efforts pour que tout le 

monde soit aussi égal que la nature du gouvernement peut le permettre, des esclaves sont contre 

l‟esprit de la constitution; ils ne servent qu‟à donner aux citoyens une puissance et un luxe qu‟ils 

ne doivent point avoir.” (1748. 15. 1). 

 

 A partir d‟aquì, es poden observar les bases d‟un discurs teòric que es continuarà 

elaborant al llarg del segle XVIII, i que constitueix la base del que actualment coneixem 

amb el nom “d‟ideologia liberal” o “burgesa”. Ara bé, front a la interpretació tradicional 

que s‟ha fet d‟aquesta ideologia, ens interessa remarcar l‟existència de dos paradigmes 

clarament confrontats entre sí, i igualment responsables de les Revolucions americana i 

francesa que es produirien a finals del segle XVIII, d‟acord amb la tesi de Pocock 

(1985a, 2002a, 2008a). És en el paradigma jurisprudencial-civil, que naix de la defensa 

del Whig Establishment establert el 1688, on trobem les bases clares d‟aquesta 

concepciñ crìtica amb l‟esclavatge i amb l‟època antiga. A l‟Anglaterra del segle XVIII 

aquesta fou la “ideologia del poder”, mentre que a altres territoris, com Escòcia, França 

i Alemanya, els defensors d‟aquesta ideologia disposarien d‟una vinculaciñ menys clara 

amb “el poder”. El que tradicionalment s‟ha anomenat “monarquies il·lustrades”, 

constitueix un fenomen d‟aliança entre el monarca, l‟elit burgesa del paìs, i la 
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intel·lectualitat defensora d‟aquesta, durant determinats perìodes històrics. Però 

importants sectors de l‟església i de l‟alta noblesa lideraren una feroç resistència a 

l‟assentament d‟aquest nou model polìtic i econòmic, la qual cosa explica que l‟activitat 

dels intel·lectuals francesos, escocesos i alemanys fos molt més intensa que la dels seus 

companys anglesos, i que els seus escrits adquiriren un caràcter molt més combatiu. 

Aquest fet es posa clarament de manifest a Escòcia, on es produí un enfrontament entre 

l‟aristocràcia tradicional de les “Terres altes” (highlands) que mantenien un control 

extraeconòmic de la població rural (per mitjà dels clans), i la nova elit econòmica i les 

classes mitjanes de les ciutats de Glasgow i Edimburg, que es mostraren partidaris de la 

unificació amb Anglaterra i del poder del Whig Establishment. 

 

 Això ens posa de manifest que els orígens del pensament antiesclavista es troben 

en un conflicte de tipus polític. És important destacar aquest fet, perquè fins a 

l‟actualitat, la majoria d‟estudis que s‟han realitzat, han situat els orìgens del pensament 

antiesclavista únicament en motivacions de tipus filantròpic, o bé, de tipus econòmic. 

Però durant el transcurs de la nostra recerca se‟ns ha posat de manifest que cap 

d‟aquestes lìnies explicatives ens permetia entendre el perquè de la insistència d‟alguns 

autors en el caràcter perjudicial de l‟esclavatge en les societats antigues, ni perquè 

aquests autors foren també destacats defensors del progressisme històric i dels beneficis 

del treball lliure o assalariat. Una idea que trobem expressada també a l‟obra de 

Montesquieu, tal i com podem observar al següent fragment: 

 

  “Il n‟y a point de travail si pénible qu‟on ne puisse proportionner à la force de celui qui 

le fait, pourvu que ce soit la raison, et non pas l‟avarice, qui le règle. [...] 

  Je ne sais si c‟est l‟esprit ou le cœur qui me dicte cet article-ci. Il n‟y a peut-être pas de 

climat sur la terre où l‟on ne pût engager au travail des hommes libres. Parce que les lois étaient 

mal faites, on a rouvé des hommes paresseux: parce que ces hommes étaient paresseux, on les a 

mis dans l‟esclavage.” (1748. 15. 8). 

 

 Aquest fragment presenta un caràcter molt interessant en l‟evoluciñ del 

pensament antiesclavista, perquè front a la seguretat que mostraran autors posteriors a 

Montesquieu, com A. Smith, sobre la menor rendibilitat del treball esclau front al lliure 

en qualsevol cas, l‟autor francès encara mantenia una ombra de dubte: “ Je ne sais si 

c‟est l‟esprit ou le cœur qui me dicte cet article-ci.” Un dubte que resulta perfectament 

raonable si tenim en compte que en el 1767 el governador de Barbados assegurava que 
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els plantadors de l‟illa sabien per experiència que: “three blacks work better and 

cheaper than one white man.” (Williams, 1994: 19). Una opinió que mantingué un 

caràcter majoritari a l‟Amèrica i Europa fins a la meitat del segle XVIII (vid. Davis, 

1968, i Williams, 1994). 

 

 El que trobem darrere de l‟oposiciñ de Montesquieu al treball esclau no és 

només una motivació filantròpica, o la constataciñ d‟una veritat en el camp de 

l‟economia, com tradicinalment s‟ha interpretat, sinñ també la defensa de tot un model 

de societat. Una societat en la qual tots els seus membres serien contemplats com a 

iguals davant la llei, i on ja no s‟exercirien coercions de tipus físic per a aconseguir el 

treball d‟altres en una empresa pròpia, sinñ que aquests s‟aconseguirien per mitjans 

estrictament econòmics. És molt probable que Montesquieu es trobés perfectament 

convençut que ell es guiava únicament per motius filantròpics, però resulta evident que 

al darrere de la seua obra hi ha la defensa de tot un sistema econòmic i polìtic (l‟anglès), 

i que en aquest els sistemes de dependència personal no només no resultaven necessaris, 

sinó que a més, es convertien en una font de poder per als seus enemics. Així doncs, el 

que es configura en el segle XVIII és un conflicte ideològic entre dos models de societat 

que entraven en contradicciñ entre sì, perquè cada un d‟ells implicava un tipus de 

relacions laborals, de relacions clientelars, i d‟organitzaciñ polìtica, totalment diferents. 

Un conflicte que s‟expressaria, tant en l‟àmbit armat (Guerres Civils angleses, Revolta 

de la Fronda francesa, i Guerres Jacobites a Escòcia), com en el literari (D. Defoe, 

Montesquieu, Hume, etc). 

 

 El conflicte que acabem de descriure per al territori europeu també es 

començaria a difondre a les colònies britàniques d‟Amèrica a partir del segle XVIII, a 

les quals també s‟havien començat a establir dos models de societat radicalment 

diferent: la dels camperols que treballaven les pròpies terres i les ciutats artesanals que 

predominava a l‟Amèrica del nord, front a l‟economia de plantacions que existia a les 

illes antillanes, i alguns dels territoris més meridionals de les colònies del nord. A 

diferència d‟Europa, a l‟Amèrica ambdñs models econòmics i de societat es presentaven 

com a sistemes en expansió, la qual cosa li atribuïa un nou caràcter al debat: quin 

sistema resultava més adequat per a continuar l‟explotaciñ de nous territoris. L‟any 

1751, tres anys després de que aparegués publicat L‟Esprit des Lois, Benjamin Franklin, 
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expressava unes opinions similars a les de Montesquieu respecte al tipus de societat que 

existia a les societats esclavistes de les Antilles: 

 

  “The Negroes brought into the English Sugar Islands, have greatly diminish‟d the 

Whites there; the Poor are by this means depriv‟d of Employment, while a few Families acquire 

vast Estates; which they spend on Foreing Luxuries [...] the Slaves being work‟d soo hard, and ill 

fed, their Constitutions are broken, and the Deaths among them are more than the Births; so that 

a continual Supply is needed from Africa. The Northern Colonies having few Slaves increase in 

Whites.” (1993 [1751]: 256) 

 

 David Hume aplicaria plantejaments molt similars en les seues consideracions 

sobre el treball esclau en l‟antiguitat, com veurem més avall,
358

 sense haver arribat a 

conèixer el text de Franklin (que aquest només havia distribuït entre alguns amics 

pròxims). Uns plantejaments que serien mantinguts, i desenvolupats en major mesura, 

per altres membres de la Il·lustraciñ escocesa i de l‟escola fisiocràtica francesa durant 

les dècades de 1760 i 1770. Entre aquests destaca Adam Smith, que partint de les 

observacions de Montesquieu, i de la seua teoria de la “divisió del treball”,
359

 arribava a 

la conclusió que el treball esclau resultava molt menys productiu que el treball lliure, i 

per tant, el seu ús no era només amoral, sinó també contrari al racionalisme econòmic 

(Smith, 1776. IV. ix. 47). En aquest sentit, cal indicar que una de les observacions de 

Montesquieu que més cridà l‟atenciñ de Smith fou la següent: “Les mines des Turcs, 

dans le banat de Témeswar, étaient plus riches que celles de Hongrie, et elles ne 

produisaient pas tant, parce qu‟ils n‟imaginaient jamais que les bras de leurs esclaves.” 

(1748. 15. 8).  

 

 A partir de la dècada de 1770 aquesta crìtica a l‟esclavitud en l‟àmbit teòric, o bé 

en un sentit genèric, que es referia més a la servitud d‟alguns camperols europeus que 

no pas a l‟esclavitud dels negres americans (tret de casos aïllats, com el de B. Franklin), 

donaria pas a un vertader moviment abolicionista. Els principis sobre els quals s‟articula 

aquesta crìtica a l‟esclavatge de les colònies per part d‟intel·lectuals escocesos (A. 

Smith, J. Millar), francesos (Turgot, Condorcet) i alemanys (Humboldt), són exactament 

els mateixos que trobem en els escrits de Montesquieu (dirigits en major mesura a 
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 Més avall, en el cap. 4. 3. 3. analitzem de forma monogràfica el desenvolupament d‟aquesta teoria per 

Adam Smith en el context de la “Il·lustraciñ escocesa”. 
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criticar la servitud dels camperols de moltes regions). Això ens demostra que la base 

ideològica sobre la qual sorgeix el moviment abolicionista és la mateixa sobre la qual 

s‟estructura la crìtica “il·lustrada” a la servitud d‟origen feudal. El fet que a partir de la 

dècada de 1770 aquesta crìtica es comencés a orientar d‟una forma cada cop més clara 

contra el tipus de producció esclavista que predominava a les colònies antillanes, 

sembla que es troba vinculat a un canvi d‟orientaciñ general en l‟estructura econòmica i 

la política colonial de França i Gran Bretanya al voltant de la dècada de 1760.  

 

 Tal i com ha destacat Duchet (1975), les crìtiques a l‟esclavitud colonial 

s‟intensificaren de forma significativa a França, a partir de la pèrdua que aquesta sofrì 

de la major part del seu imperi colonial de l‟Amèrica del Nord el 1763 (com a 

conseqüència de la victòria britànica en la Guerra dels Set Anys). És a partir 

d‟aleshores, quan es comença a estructurar el discurs fisiocràtic en defensa d‟un comerç 

i un mercat de treball lliures, en contra de la supervivència dels vincles d‟origen feudal, 

i de la política mercantilista a les colònies. Durant la dècada de 1770 comencen a 

aparèixer a Gran Bretanya les primeres publicacions antiesclavistes, en algunes de les 

quals es contempla ja la idea de construir un imperi colonial sense esclaus (Brown, 

1999). Entre aquestes propostes, es troba la del mateix Adam Smith a La Riquesa de les 

Nacions (1776), que a més de proposar la implantaciñ d‟una economia lliurecanvista i 

un mercat de treball lliure a Gran Bretanya, també defensa la idea de sustentar la 

colonitzaciñ d‟Amèrica mitjançant l‟explotaciñ de treballadors lliures (que crearien al 

seu temps, nous mercats de consum i de producciñ), en comptes d‟esclaus (que 

realitzaven una explotació menys rendible dels recursos disponibles). Aquest tipus de 

propostes constituïen una forta innovaciñ respecte a la concepciñ de l‟economia colonial 

que havia predominat fins aleshores, en la qual no es podia concebre el 

desenvolupament d‟aquesta sense la importaciñ d‟esclaus (Brown, 1999: 273-275). 

 

 L‟any 1783 es produì la Independència de les colònies britàniques de l‟Amèrica 

del Nord, la qual cosa fou vista com una tragèdia aleshores, però en realitat significà 

l‟obertura d‟una nova fase en la història econòmica de Gran Bretanya (Williams, 1994). 

Aquesta redirigí ràpidament la seua política colonial cap a la India, mentre que per altra 

banda, els efectes de la Revoluciñ Industrial, que s‟havia començat a desenvolupar en la 

dècada de 1760 en diverses ciutats, començaren a fer-se notar. Finalment, les ràpides 

transformacions econòmiques d‟aquest perìode provocaren un fort èxode rural, i una 
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forta pauperització de bona part de la població britànica, la qual cosa repercutí en un 

abaratiment de la mà d‟obra assalariada.  

 

 En resum, cap a finals del segle XVIII, el model econòmic whig defensat per 

Adam Smith es convertì en l‟hegemònic a Gran Bretanya, i va fer que el comerç i 

l‟explotaciñ dels esclaus, que durant l‟etapa anterior a 1780 havia tingut un paper 

fonamental en l‟economia britànica, passés a tenir un paper marginal en el seu conjunt. 

Tal i com ha indicat E. Williams (1994: 136), entre finals del segle XVIII i principis del 

segle XIX, el monopoli del sucre controlat per la “Companyia de les Indies 

Occidentals”, no només reduí la seua importància econòmica, sinó que a més, es 

convertí en un fre per a les aspiracions expansionistes de la nova economia 

lliurecanvista i industrial. Això no significa que l‟economia de plantacions de les 

Antilles hagués deixat de resultar rendible, però el fet de que perdés el seu paper 

fonamental en el conjunt de l‟economia transoceànica britànica, la convertì en un 

element prescindible en termes macroeconòmics, la qual cosa facilità l‟èxit de les 

campanyes abolicionistes que es començaren a dur a terme a partir de 1787. Eric 

Williams ha demostrat també com aquestes campanyes tingueren un recolzament molt 

major entre la burgesia i els treballadors de les ciutats on es concentrava la indústria 

tèxtil, que no pas en els àmbits on encara predominava una economia rural (1994: 154-

159). Això ens posa de manifest fins a quin punt la transformació del model econòmic 

va acompanyat de l‟expansiñ d‟una ideologia contrària a les formes dependència 

personal, pròpies de la societat d‟origen feudal (anomenada pels revolucionaris 

francesos d‟aquest perìode “l‟Antic Règim”). 
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4. 2. L’ESCLAVITUD ANTIGA EN LA TEORIA POLÍTICA DE LA 

PRIMERA MEITAT DEL SEGLE XVIII 

 

 

 

4. 2. 1. ELS INICIS DE LA HISTORIOGRAFIA IL·LUSTRADA: ANDREW 

FLETCHER 

 

   

 L‟any 1698 aparegué publicada a Edimburg l‟obra A Discourse of Government 

with Relation to Militias, d‟Andrew Fletcher (1653-1716), que constitueix la primera 

interpretació de la societat escocesa i la seua història a partir del paradigma de 

l‟humanisme cìvic. El motiu principal de l‟obra era el debat sobre l‟organitzaciñ de 

l‟exèrcit, al voltant de si aquesta es feia en base a milícies (militias), o si pel contrari, 

s‟establia un exèrcit permanent de tipus professional (standing army). La posició de 

Fletcher presenta una certa complexitat, ja que, en un primer moment el podríem 

qualificar com a whig, ja que s‟unì a la invasiñ de Guillem d‟Orange en 1688, però quan 

aquest últim començà a plantejar la unificaciñ d‟Escòcia a Anglaterra, Fletcher defensà 

amb vehemència la independència del seu país. Ideològicament podem classificar a 

Fletcher, per tant, com a True Whig, i des del punt de vista teòric, com un continuador 

de la línia oberta per James Harrington.  

 

 Al Discourse, Fletcher argumentava que Escòcia devia organitzar el seu exèrcit 

en base al sistema de milícies que havia existit al país des de temps immemorials, i 

constituïa la base del seu orgull, i al mateix temps, garantia la seua independència 

(Robertson, 1985). Així doncs, al discurs de Fletcher partia del paradigma de 

l‟humanisme cìvic per a defensar, no només l‟ideal de virtut basat en el poder de la terra 

i l‟organitzaciñ polìtica de tipus republicà, sinñ també per a constituir una nova 

organitzaciñ de l‟exèrcit que garantìs la independència d‟Escòcia. La posiciñ de Fletcher 

despertà més antipaties que recolzaments, ja que la major part del país es dividí: per un 

costat, entre partidaris del retorn de la monarquia catòlica (jacobites); i per l‟altre, els 

partidaris de la unificaciñ, del govern de Guilliem d‟Orange, i del model econòmic 

representat per la nova oligarquia whig. La república “harringtoniana” de Fletcher 
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quedava fora dels plantejaments tant d‟uns com d‟altres, i tindria escasses possibilitats 

d‟aplicar-se a l‟Escòcia del segle XVIII (a diferència del que ocorreria a les colònies 

britàniques de l‟Amèrica del Nord el 1776). 

 

 A pesar d‟això, l'obra de Fletcher té un gran interès des del punt de vista 

historiogràfic, perquè ens ajuda a comprendre la forma en què es configurà la 

interpretació progressista de la història en Montesquieu, i més tard, entre els membres 

de la “Il·lustració escocesa”. En aquest procés té una gran importància el fet que 

Fletcher es convertís en un dels primers autors moderns en reprendre el passat medieval 

europeu, i fer una interpretació clàssica d'aquest, com una societat caracteritzada pel 

mateniment de la llibertat individual, gràcies a la distribució del poder de les armes. El 

discurs històric i polític de Fletcher s'estructura com una història de la recuperació del 

poder de les armes pel “poble” durant l'edat mitjana, i la seua pèrdua de nou amb l'edat 

moderna, la qual cosa suposava la pèrdua més gran que es podia sofrir, segons Fletcher, 

perquè afectava a la “llibertat” dels individus. Una idea que expressa Fletcher a la 

introducció de la seua obra en els següents termes: 

 

  “which I have chosen to insist on, as most suitable to my purpose, is the alteration of 

government which happened in most countries of Europe about the year 1500. And it is worth 

observation, that though this change was fatal to their liberty [...] 

  To lay open this matter in its full extent, it will be necessary to look farther back, and 

examine the original and constitution of those governments that were established in Europe 

about the year 400, and continued till this alteration. 

  When the Goths, Vandals, and other warlike nations had, at different times, and under 

different leaders, overrun the western parts of the Roman empire [...] there was no longer any 

standing army kept on foot, but every man went to live upon his own lands [...] Thus were the 

armies of Europe composed for about eleven hundred years; and this constitution of government 

put the sword into the hands of the subject, because the vassals depended more immediately on 

the barons than on the king [...] And since in our time most princes of Europe are in possession 

of the sword, by standing mercenary forces kept up in time of peace, absolutely depending upon 

them, I say that all such governments are changed from monarchies to tyrannies.” (Fletcher, 

2010 [1698]: 5-6). 

 

 És important observar la forma en què Fletcher argumenta aquest discurs per dos 

motius. En primer lloc, perquè en aquest s‟observa ja un “distanciament històric” 

respecte a perìodes com la Roma antiga, o l‟edat mitjana, que no existia entre els 
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humanistes dels segles XV i XVI, i que ens permet observar una continuïtat amb el 

tipus de perspectiva que es feia ja present en Pignoria i Bossuet. En el discurs de 

Fletcher una idea del caràcter “històric” dels esdeveniments que es produïren a Europa 

durant aquest perìode prou similar a l‟actual i amb la que defensarien els il·lustrats 

defensors de la idea de progrés. Però al mateix temps, Fletcher marca una distància 

important amb aquests últims i amb la historiografia contemporània quan basa aquest 

discurs històric evolutiu en la idea de decadència, i no la de progrés. En aquest sentit, 

doncs, Fletcher es mantindria més unit a la tradició historiogràfica clàssica 

(especialment, des del punt de vista ideològic), que a la moderna, tot i que posseeix 

molts elements en comú amb aquesta última que no es trobaven presents en el primer 

humanisme. Això últim ens demostra que la distinció realitzada per Pocock entre el 

“paradigma humanista-cívic” i el “paradigma jurisprudencial-civil” o whig, tot i que 

resulta de gran utilitat per a entendre certs aspectes (especialment en l‟àmbit de la 

ideologia polìtica), també s‟ha d‟utilitzar amb precauciñ, ja que existien importants 

aspectes compartits pels autors d‟ambdues corrents que podrìem qualificar 

“d‟il·lustrades” (com l‟interès pel pensament clàssic, el racionalisme i l‟oposiciñ al 

poder de l‟església).  

 

 El segon aspecte que més ens interessa destacar de l‟obra de Fletcher és el 

tractament que fa del “problema de l‟esclavatge”. El primer fet destacable és que 

Fletcher, de la mateixa manera que alguns dels autors que hem vist als capítols anteriors 

(Palmieri, Bodin, Pignoria), destacava el fet que l‟esclavatge havia tingut una 

importància molt major al mñn antic que a l‟Europa moderna. Això suposava, ja de per 

sí, una presa de consciència històrica que no es fa present en la majoria d‟autors dels 

segles XV al XVII. Però a més a més, Fletcher realitza una reflexió sobre els avantatges 

i inconvenients de l‟ús d‟esclaus a l‟època antiga, front a l‟època moderna, durant la 

qual havia desaparegut aquesta pràctica. Per a fer això, Fletcher es fixa, de la mateixa 

manera que ja havia fet Tomàs Moro a principis del segle XVI, en el “problema de la 

pobresa”, és a dir, de la importància del pauperisme i la mendicitat a l‟Europa del seu 

temps. La conclusió a la qual arriba Fletcher després de comparar les situacions del món 

antic i el món modern arriba a la conclusió que la situació del primer havia sigut millor, 

ja que la importància de l‟esclavatge havia impedit que la pobresa hagués arribat a 

assolir una importància significativa. Això últim només havia començat a ocórrer, 

segons Fletcher, quan la difusiñ del cristianisme animà a la difusiñ de l‟alliberament 
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d‟esclaus, la qual cosa acabaria omplint les ciutats romanes de persones lliures que no 

tenien treball ni possibilitat d‟alimentar-se.  

 

 A partir d‟aquì, Fletcher situava com a més indicat per al bé comú (the 

commonwealth) la utilitzaciñ d‟esclaus a la manera com ho havien fet els antics. Segons 

Fletcher, en l‟antiguitat tots els esclaus tenien garantida la supervivència gràcies al 

proveïment dels amos, i sovint aquests procedien de països on es trobaven sotmesos a 

“monarques absoluts”, i per tant, no experimentarien un empitjorament en la seua 

situació. En aquest punt Fletcher segueix el principi establert per Aristòtil al llibre I de 

la Política, segons la qual entre els bàrbars no existia distinció entre lliure i esclau. No 

obstant, Fletcher fa un únic retret a la pràctica de l‟esclavatge entre els antics: “I do not 

approve, and therefore will not go about to defend any of those bad and cruel 

regulations about slaves.” (2010: 41). Com a solució a aquest problema ètic, Fletcher 

proposava l‟adopciñ d‟una sèrie de mesures, entre les quals es trobava que els amos no 

disposaren poder sobre les vides dels esclaus, ni tampoc per a torturar-los, i que en tot 

allò que no afectés al servei dels seus amos, els esclaus “should not be under the will of 

their masters, but the protection of law” (2010: 41). En conclusió, Fletcher admetia que: 

“The condition of such a servant is to be esteemed free; because in the most essential 

things he is only subject to the laws, and not to the will of his master” (2010: 42). Això 

ens demostra que Fletcher era partidari de l‟existència de servents i d‟algun tipus de 

dependència, però no de l‟esclavitud, d‟una forma semblant a com ho havia defensat 

Posidoni. Fletcher admetia també que aquest tipus de dependència no es corresponia 

estrictament al concepte d‟esclavitud, tot i que, afegia, se li solia atorgar també aquest 

nom: 

 

  “A slave properly is one who is absolutely subjected to the will of another man without 

any remedy: and not one that is only subjected under certain limitations, and upon certain 

accounts necessary for the good of the commonwealth, though such a one may go under that 

name.” (2010: 41). 

 

 Aquesta referència coincideix amb la confusió de nomenclatures que trobàvem 

també en J. Bodin, si bé el terme “esclavitud” tendí a associar-se a la dependència 

absoluta, mentre que el de servitud fou emprat en major mesura per a referir-se al 

camperolat dependent de la noblesa. 



363 

 

 

 En conclusió, considerem que el text de Fletcher resulta interessant perquè ens 

permet observar la transiciñ de l‟humanisme a la Il·lustració, tant pel que fa a la 

perspectiva historiogràfica emprada, com pel que fa a la concepció de l‟esclavitud 

antiga, i del problema de l‟esclavatge en general.  
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4. 2. 2. PROGRESSISME I ANÀLISI MATERIALISTA DE LA HISTÒRIA: 

MONTESQUIEU 

 

 

a) Entre l'humanisme cívic i la interpretació whig de la història: Montesquieu 

(1734) 

 

 Els escrits de Montesquieu marquen el punt d‟inflexiñ evident pel que fa als dos 

canvis historiogràfics que tindran més importància en l‟evoluciñ de la historiografia 

moderna, aixì com en la configuraciñ de la concepciñ actual de l‟esclavitud antiga: el 

progressisme històric, i l‟anàlisi materialista de la història. Ambdñs elements es troben 

ja presents en alguns autors anteriors, com Maquiavel i J. Bodin pel que fa a l‟anàlisi 

materialista, i D. Defoe pel que fa al progressisme. Però en cap d‟aquests autors aquests 

canvis arriben a prendre la forma que tindran en la historiografia contemporània, i que 

es començarien a fer presents a partir de l‟obra de Montesquieu, que també començaria 

a examinar el tema de l‟esclavatge des d‟una perspectiva nova. Aquest autor constitueix, 

per tant, una de les figures de major rellevància per a l‟objecte d‟aquest treball. 

  

 El baró Charles-Louis de Secondat (1689-1755), més conegut com Montesquieu, 

era un membre de l‟aristocràcia francesa que es formà com a jurista, i exercì com a tal 

en el Parlament de París, del qual esdevingué president el 1716. El mateix any també es 

convertí en un important terratinent en heretar les propietats del seu oncle, del qual rebé 

la baronia de Montesquieu. A partir d‟aleshores, Montesquieu començà a dedicar-se 

també al comerç a gran escala, a partir de l‟exportaciñ del vi de les seues plantacions a 

partir del port internacional de Bordeus. Al mateix temps, Montesquieu s‟interessà per 

l‟estudi del pensament clàssic (especialment, en l‟àmbit polìtic), que contrastà amb els 

seus coneixements com a jurista, i de les seues lectures de les obres d‟antiquaris i de 

viatgers, que li conferiren una àmplia cultura de les societats humanes, tant en el passat, 

com en diverses parts del món. Aquesta àmplia cultura, així com la presència de 

diversos dels principis il·lustrats de Montesquieu, es fan ja presents en la publicació 

l‟any 1721 de les Lettres persanes. 

 

 En tot cas, un dels esdeveniments més importants en la formació del pensament 

de Montesquieu fou l‟estada que aquest realitzà a Anglaterra entre els anys 1729 i 1730, 
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a partir de la qual resultà fortament influït, tant pel desenvolupament que havien 

experimentat la filosofia i la ciència de la mà d‟autors com Bacon, Locke i Newton, fins 

a les particularitats del règim polític i social que s‟havia instaurat en el paìs veì. A partir 

d‟aquì, Montesquieu abraçaria amb entusiasme el mètode hipotètico-deductiu tal i com 

havia sigut plantejat per Descartes, i desenvolupat per Newton, i iniciaria una defensa 

de les institucions angleses, i de la importaciñ d‟alguns dels seus elements a França. 

Finalment, Montesquieu també resultaria fortament influït pel llenguatge i els temes que 

havia pres el debat polític anglès a partir de la tradició clàssica (Cambiano, 2007: 264-

266). Una pràctica que, com hem vist més amunt, troba els seus inicis en l‟obra de 

Harrington, i començaria a desenvolupar-se amb gran força a partir de l‟establiment del 

règim de 1688.  

 

 Montesquieu adoptaria amb entusiasme bona part dels principis de 

“l‟humanisme cìvic” d‟arrel harringtoniana, però al mateix temps, també faria seues la 

defensa de les idees de progrés i comerç per part d‟escriptors com D. Defoe. En aquest 

sentit, cal dir que coincidim amb Pocock quan aquest assenyala l‟oposiciñ ideològica 

entre les posicions mantingudes pels defensors de l‟humanisme cìvic (com Fletcher), i 

els defensors del “sistema whig” (com Defoe), però al mateix temps, cal remarcar la 

forta vinculació de la “corrent whig”, especialment en els seus orígens, amb la temàtica i 

els problemes de l‟humanisme cìvic. Cambiano (2007: 266-269) ha mostrat com, tot i 

que Montesquieu es presenta com un defensor el règim monàrquic francès en diverses 

parts de la seua obra, també fa seus molts dels principis de la tradició republicana, com 

la vinculació de la idea de virtut amb la llibertat ciutadana i el règim republicà. Això 

significa que no podem entendre la història del pensament com una relaciñ d‟oposiciñ 

entre compartiments estancs, sinó més aviat, com una evolució continua en la qual es 

produeixen constantment múltiples influències. 

 

 Destaquem tot això perquè Montesquieu publicà les Considérations sur les 

causes de la grandeur des romains et de leur décadence el 1734, poc després de la seua 

tornada d‟Anglaterra, i en ella es pot observar una influència clara dels temes de la 

corrent republicana desenvolupada des de l‟obra de Harrington. No per casualitat, el 

motiu principal de l‟obra és una reflexiñ sobre com l‟organitzaciñ polìtica i social de 

Roma durant el període republicà la portà a la conquesta d‟un vast imperi, i com la 

“corrupció” d‟aquests mateixos principis la portaren a la seua decadència. La tesi 
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principal de l‟obra no es desviava, per tant, de les lìnies generals en què havia sigut 

articulada per la historiografia clàssica des de Posidoni, i posteriorment desenvolupada 

pels representants de l‟humanisme cìvic, des de Maquiaviel a A. Fletcher. Però a partir 

d‟aquest esquema bàsic, Montesquieu introduïa una sèrie d‟elements de caràcter 

fortament innovador, que modificaven la perspectiva des de la qual s‟havia plantejat 

fins aleshores el problema. El primer d‟aquests elements, i un dels més importants, és 

que Montesquieu abandona el caràcter idealista en què s‟havien realitzat les 

aproximacions a la història romana fins aleshores, i l‟examinava des d‟una perspectiva 

empìrica i materialista que situava a totes les societats humanes sobre un pla d‟igualtat. 

En aquest sentit, cal que ens tornem a referir a la frase amb la qual s‟inicia l‟obra:  

 

  “Il ne faut pas prendre de la ville de Rome, dans ses commencements, l‟idée que nous 

donnent les villes que nous voyons aujourd‟hui, à moins que ce ne soient celles de la Crimée, 

faites pour renfermer le butin, les bestiaux et les fruits de la campagne. Les noms anciens des 

principaux lieux de Rome ont tous du rapport à cet usage” (1831 [1734. 1]:
360

 1). 

 

 Aquesta forma d‟iniciar una descripció de la Roma antiga, i més encara en una 

obra d‟història, degué provocar un gran impacte entre els lectors de l‟època. Per primera 

vegada, Montesquieu situa als antics romans en pla d‟igualtat amb una altra societat, 

que a més, es situava al marge d‟Europa i tenia mala reputaciñ. Per altra banda, 

Montesquieu també era el primer en aproximar-se als orígens de la civilització romana 

fixant-se en el mode de vida des del punt de vista econòmic, i no de les costums, la 

polìtica o la mitologia, que és com s‟havien iniciat totes les històries de Roma fins 

aleshores. Finalment, Montesquieu recolleix aquesta informació econòmica i li atorga 

un caràcter de llei general, a partir de la comparació etnològica. Montesquieu manté 

aquesta metodologia al llarg de l‟obra, en la qual no trobem pràcticament cap dels 

recursos narratius que havien predominat en quasi tota la tradició historiogràfica 

anterior (i posterior) com són les idees de fortuna, càstig divì, o l‟acciñ de determinats 

personatges. D‟aquesta manera, Montesquieu elimina qualsevol element de tipus 

idealista o essencialista de la seua obra, i basa la seua anàlisi en els aspectes de tipus 

purament material. A partir d‟aquì, Montesquieu presentava una nova lectura del tema 
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 Al costat de l'any d'edició original (1734), indiquem el nombre del capítol de l'obra (en aquest cas el 

primer), en el qual es situa aquest fragment, d'aquesta manera resulta possible de trobar  la cita en 

qualsevol edició de l'obra, i no només en la que hem fet servir aquí (Montesquieu, 1831). 
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històric que havia despertat major atenció des dels inicis del Renaixement: la història de 

l‟ascens i la caiguda de Roma. 

 

 La nociñ d‟aquesta història que predominà en la majoria d‟autors moderns havia 

sigut la mateixa que havia transmès la historiografia clàssica a través del “discurs de la 

decadència”, tal i com hem comentat més amunt (cap. 3. 1. 3). Una història, que com 

hem observat, es construïda per Polibi, i sobre tot, per Posidoni, és continuada per la 

majoria d‟historiadors romans (i especialment, per aquells d‟ideologia estoica), i és 

readaptada al discurs cristià per Orosi i S. Agustì. Però al costat d‟aquest discurs clàssic 

plenament assumit per la intel·lectualitat europea des dels inicis del Renaixement, 

també es pot observar en l‟obra de Montesquieu una gran influència del caràcter 

ideològic que adquirì aquest discurs històric per part de l‟humanisme cìvic. En aquest 

sentit, s‟ha indicat sovint la influència de l‟obra de Maquiavel en Montesquieu, però a 

nosaltres ens sembla més aviat, que la influència més directa fou aquella del debat 

anglès sobre la constituciñ d‟un règim republicà i una milìcia popular en els termes en 

què fou formulada per J. Harrington, Andrew Fletcher, i en 1701, per Jonathan Swift.
361

 

En tots aquests autors era utilitzat el pensament clàssic per mostrar les bondats del 

règim republicà, la utilització de milícies ciutadanes, i els perills corruptors que 

implicaven la difusió del luxe, la centralització del poder en una sola persona, i la 

creaciñ d‟exèrcits professionals. Aquest discurs és repetit en nombroses ocasions al 

llarg de les Considérations en termes molt similars a com l‟havien plantejat els autors 

britànics abans mencionats, tal i com podem observar al següent fragment del capítol 

III, titulat: “Comment les Romains purent s‟engraindir”: 

 

  “la prodigieuse fortune des Romains nous paraît inconcevable [...] Les fondateurs des 

anciennes républiques avaient également partagé les terres. Cela seul faisait un peuple puissant, 

c‟est-à-dire une société bien réglée. Cela faisait aussi une bonne armée, chacun ayant un égal 

intérêt, et très grand, à défendre sa patrie. […] Quand les lois n‟étaient plus rigidement 

observées, les choses revenaient au point où elles sont à présent parmi nous: l‟avarice de 

quelques particuliers et la prodigalité des autres faisaient passer les fonds de terre dans peu de 

mains, et d‟abord les arts s‟introduisaient pour les besoins mutuels des riches et des pauvres. […] 

Or ces sortes de gens n‟étaient guère propres à la guerre: ils étaient lâches et déjà corrompus par 

le luxe des villes et souvent par leur art même.” (1831 [1734. 3]: 20-22). 

                                                 
361

 Aquest any es publicà l‟obra de Swift: A discourse of the Contests and Dissensions between the Nobles 

and the Commons in Athens and Rome with the Consequences they had upon those States, en el qua les 

narraven els perills de la corrupció (Cambiano, 2007: 265). 
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 La influència de la literatura de l‟humanisme cìvic sembla evident, doncs, en el 

text de Montesquieu, fins al punt que aquest sembla defensar la mateixa postura política 

de Harrington i Fletcher. No obstant, en el text de Montesquieu existeixen una sèrie 

d‟elements que no trobem entre els representants del “paradigma de l‟humanisme 

cívic”. Un d‟aquests elements és l‟atenció que Montesquieu dedica a la importància de 

l‟esclavatge com un dels factors que més influïren en la “corrupció” dels romans, tal i 

com es pot observar en aquest mateix capìtol de l‟obra: 

 

  “Cela faisait qu‟il n‟y avait presque plus de citoyens ni de soldats: car les fonds de terre 

destinés auparavant à l‟entretien de ces derniers étaient employés à celui des esclaves et des 

artisans, instruments du luxe des nouveaux possesseurs [...] «Dites-moi, disait Tibérius Gracchus 

aux nobles, qui vaut mieux, un citoyen ou un esclave perpétuel, un soldat ou un homme inutile à 

la guerre? Voulez-vous, pour avoir quelques arpents de terre plus que les autres citoyens, 

renoncer à l‟espérance de la conquête du reste du monde ou vous mettre en danger de vous voir 

enlever par les ennemis ces terres que vous nous refusez?»“ (1831 [1734. 3]: 21-24) 

 

 En aquest fragment es pot observar la transmissió del discurs de Tiberi tal i com 

és recollit per Apià (BCiv. 1. 7), però en la idea general que guia el text es pot observar 

també la influència del discurs de Posidoni, que relaciona l‟augment de l‟ús d‟esclaus 

amb l‟augment del luxe, i presenta ambdues coses com dos resultats negatius de la 

“decadència dels valors primitius”, o de la virtut dels antics romans. Un discurs que, 

com hem vist més amunt (caps. 3. 4. i 3. 5.), ja començaria a ser recollit durant 

l‟humanisme tardà i el barroc en les obres de J. Bodin, L. Pignoria i Bossuet. Aquesta 

crìtica a la difusiñ de l‟esclavatge es troba absent, en canvi, en els textos dels autors del 

primer humanisme i dels representants del “paradigma de l‟humanisme cìvic” entre els 

segles XV i XVIII.
362

 Entre aquests últims, el discurs de la difusió del luxe tindria un 

paper fonamental, però tendiren a ignorar la relació que alguns autors clàssics establiren 

amb la difusiñ de l‟esclavatge. Perquè? La resposta a aquesta qüestiñ es troba, 

probablement, en els models que foren utilitzats en la configuració del paradigma de 

l‟humanisme cìvic. Aquests models partien, com ja hem comentat més amunt, de l‟ideal 

de virtut ciutadana tal i com el traçaren els autors de l‟escola socràtica, i fou defensat 

més tard per Cicerñ, que situaven els règims de l‟Esparta clàssica, i de la Roma 
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 Tal i com ha notat Cambiano: “L‟assunzione della polis come modello politico in positivo tende 

generalmente a far scomparire dall‟orizzonte la schiavitù” (1982: 11). Vid. també Guerci (1979). 
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republicana, com els models a seguir. Però en època clàssica ja es configuraren una 

sèrie de discursos que s‟oposaven a aquests models en alguns aspectes, i que 

emfasitzaren elements negatius dels mateixos.  

 

 Un d‟ells és el mateix Aristòtil, que distanciant-se dels seus predecessors en 

l‟escola socràtica (Platñ i Xenofont), indicava les sublevacions dels ilotes com un dels 

efectes negatius del règim espartà. Aquesta crítica és de gran importància ja que, segons 

l‟argument defensat per Aristòtil a la Política, de no ser per aquest aspecte, Esparta 

podria ser considerada el règim més perfecte, ja que els ciutadans gaudien d‟un elevat 

nivell d‟igualtat, autonomia econòmica, i participaciñ en els assumptes militars i polìtics 

de la seua polis. Això era possible gràcies al treball dels ilotes, que permetien als 

ciutadans gaudir dels recursos i el temps necessaris per a dedicar-se exclusivament al 

compliment de la vida virtuosa i la participació ciutadana. Però els ilotes havien 

presentat freqüents i poderoses revoltes, que havien arribat a posar freqüentment en 

perill el futur del règim espartà (Política, 1269a). La conclusió evident per a Aristòtil és 

que el règim espartà no era perfecte, i per tant, calia crear un sistema polític nou, que 

comprengués els millors elements dels règims atenès i espartà (i d‟altres polis i nacions, 

també estudiades per Aristòtil). A partir d‟aquì naix la idea de la “constitució mixta”. 

Aquest discurs proporcionava als opositors del republicanisme defensat per molts 

humanistes una sèrie d‟arguments des dels quals indicar elements negatius des dels 

quals criticar un dels models més venerats: l‟espartà.
363

 

 

 L‟altre discurs utilitzat pels contraris moderns del republicanisme cìvic fou 

aquell creat pels historiadors cristians, Orosi i S. Agustí, per a fer referència als 

elements negatius de la societat romana que portaren a la crisi de la República, i 

l‟establiment de l‟imperi per August. L‟objectiu d‟aquests autors era principalment fer 

front a la idea de la historiografia clàssica que feia èmfasi en el caràcter virtuós i 

conqueridor de la Roma republicana i que en el temps d‟aquests autors cristians, havia 

evolucionat en una crítica dels “efectes negatius” de l‟establiment del cristianisme que 

havien destruït les virtuts cíviques i militars dels romans primitius. Tal i com hem vist 

més amunt (cap. 3. 1. 3), Orosi i S. Agustì s‟oposaren a aquest discurs a partir de la 
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 Esparta i la Roma republicana foren els règims més venerats durant tota l‟època moderna, sobre tot 

entre els defensors del republicanisme cìvic, si bé es produeix una traslaciñ des d‟una veneraciñ quasi 

única per Roma (segles XV-XVII), a una substituciñ d‟aquesta per Esparta, com a ideal polìtic principal 

(segle XVIII). (Vid. Cambiano, 2007; Guerci, 1979; Rawson, 1991). 
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creaciñ d‟un altre nou, segons el qual havia sigut precisament l‟apetit insaciable de 

Roma en expandir-se (libido dominandi), la que l‟havia portat als pitjors efectes: 

conflictes amb els pobles sotmesos, augment en la utilitzaciñ d‟esclaus i revolta 

d‟aquests, i sorgiment de conflictes interns en la pròpia societat (la “sedició” dels Grac). 

Aquest discurs prenia, per tant, elements d‟alguns dels discursos creats ja durant l‟època 

anterior, entre els quals destaca el de Posidoni. Els opositors al republicanisme cívic 

com J. Bodin i Bossuet, prendrien, per tant, el discurs d‟Orosi i S. Agustì com a base de 

les seues crítiques a la Roma republicana. 

 

 A partir d‟aquests elements previs podem observar més clarament quins són els 

orígens del discurs històric de Montesquieu. Però al mateix temps, no ens expliquen 

perquè Montesquieu combinà en una mateixa obra elements propis del paradigma de 

l‟humanisme cìvic, i altres que, pel contrari, havien sigut defensats tradicionalment pels 

seus opositors. La resposta a aquesta qüestió considerem que es troba en els termes en 

què es desenvolupà el debat a Anglaterra, entre els partidaris l‟ideal republicà, per un 

costat, i els seus opositors, els defensors del “sistema whig” i de la monarquia 

parlamentària, per l‟altre.
364

  

 

 El discurs històric de Montesquieu parteix, en primer lloc, de la base creada per 

l‟humanisme cìvic, tant per l‟estil, com pels temes que sñn objecte d‟anàlisi, i per les 

solucions que s‟aporten a aquests. Això es pot comprovar clarament si comparem les 

obres de Fletcher i de Montesquieu. Per altra banda, es fa present una perspectiva de 

“distanciament” creixent que, tal i com hem vist més amunt (cap. 3. 5.), es comença a 

articular a partir d‟autors com J. Bodin, i que a partir de Bossuet (i també de Fletcher), 

comença a adquirir un caràcter cada cop més historicista. L‟època antiga és 

contemplada, cada cop més, des d‟una perspectiva històrica en la qual es fa present el 

tall o discontinuïtat que existia entre l‟edat antiga i la moderna, passant per l‟edat 

mitjana (Vlassopoulos, 2009b). Un cop arribats aquí, resulta important indicar que 

l‟edat mitjana havia sigut denominada pels autors del primer renaixement com “època 

moderna”, a la qual havien contraposat els valors de “l‟època antiga” (Bolgar, 1976). 

Però en la segona meitat del segle XVII l‟espai temporal situat entre els segles VI i XV 

d. C. començà a ser vist com un període històricament autònom, en el sentit que es 
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 Veure més amunt, apartats 4. 1. 2. d., i, 4. 1. 2. e. 
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trobava fonamentat en una xarxa de relacions socials que podien ésser estudiades en 

detall, i mostrades com a estructuralment diferents, tant del món antic, com del modern 

(Pocock, 1985b: 95). 

 

 L‟evoluciñ que donarà lloc a l‟apariciñ del concepte historiogràfic “d‟edat 

mitjana” al segle XVIII es comença a fer present a l‟evoluciñ històrica traçada per 

Fletcher (1698), i a la qual hem fet referència més amunt. Però la solució que més 

repercussions tindria no seria la de Fletcher (que considerava l‟edat mitjana una espècie 

de tornada a les virtuts de la Roma republicana), sinó la de Harrington, que considerava 

de forma negativa l‟edat mitjana, com una “corrupció” dels valors de l‟antiguitat 

clàssica (Pocock, 1985c: 96). Aquest discurs històric, que té components anti-cristians 

(ja que vincula la difusió del cristianisme a aquesta “corrupció” de les virtuts antigues), 

es convertirà en una de les bases fonamentals del que Pocock ha anomenat el “discurs 

historiogràfic il·lustrat”, que es farà present en les obres històriques de Voltaire, 

Montesquieu, Hume i Gibbon, entre altres.
365

  

 

 Els defensors del govern whig, el comerç, els exèrcits professionals, i altres 

aspectes criticats per l‟humanisme cìvic, recollirien aquesta distinciñ feta per Harrington 

entre l‟edat moderna (que començava al voltant del segles XV-XVI) i l‟edat mitjana, 

com la base sobre la qual començaren a construir el discurs històric del progrés. En 

aquest procés, degué tenir una enorme importància el fet que la “Revolució Gloriosa” 

comencés a ser vista per alguns dels seus defensors com una cosa nova, i no com un 

restabliment de la “constitució primitiva” o una tornada a una situació anterior, 

considerada més positiva, tal i com s‟havia començat a defensar en un principi. Però 

Harrington no arribà a proposar un esquema progressista, sinó una tornada a un passat 

que ell considerava millor: les repúbliques de l'època clàssica (i especialment, els 

models d'Esparta i la Roma republicana).  

 

La ruptura amb aquesta reivindicació de la “tornada al passat” defensada pels 

humanistes, i al mateix temps, del manteniment de la tradició defensada pels més 

conservadors, es començà a configurar entre finals del segle XVII i principis del XVIII 
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 La localitzaciñ i descripciñ d‟aquest discurs és l‟objectiu principal de Pocock (1999b). L‟obra de 

Voltaire a la qual ens referim és Le Siècle de Louis XIV, i la de Hume és The History of Great Britain, 

ambdues poc conegudes actualment en relaciñ a les obres filosòfiques i assatgìstiques d‟aquests dos 

autors, que han tingut molta més fortuna en l‟època contemporània (tot i que no fou aixì al segle XVIII). 
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de la mà dels defensors de la política del govern whig implantat després de 1688. Entre 

les característiques d‟aquesta polìtica es trobaven: la defensa de l‟expansiñ imperialista i 

comercial, l‟establiment d‟un sistema econòmic basat en la confiança (creaciñ del Banc 

d‟Anglaterra el 1694), i d‟un exèrcit professional. La defensa d'aquest règim en el camp 

de la teoria política es configurà a partir de dos universos conceptuals diferents:  el de la 

teoria política clàssica, per un costat, i el de la teoria jurídica, per l‟altre. La teoria 

polìtica clàssica proporcionava una bona base d‟estudi de les relacions polítiques que 

constava ja d‟una certa tradiciñ, i que permetia esquivar les explicacions d‟ordre 

tradicionalista i teològic proporcionades per l‟església, però que tenia el defecte 

d‟introduir les idees de corrupciñ i decadència vinculades a l‟exercici monàrquic del 

poder i la difusió de les comoditats materials (el luxe), i el comerç. La teoria jurídica, en 

canvi (que també tenia un origen clàssic), proporcionava un marc conceptual en el qual 

s‟estudiaven les relacions socials i polìtiques a partir de les idees de propietat i relacions 

de poder i subordinaciñ, i no criticava els processos d‟expansiñ i enriquiment personal 

més enllà del necessari per viure (cosa que sí feien, en diferents nivells, les filosofies 

socràtica i estoica, i la doctrina cristiana).  

 

El següent pas fou començar a establir una crítica de certs aspectes de l'antiguitat 

clàssica, fins al punt que la col·locava en un pla d'inferioritat respecte a l'època 

moderna. A partir d'aquí és on es comença a configurar la concepció de l'antiguitat que 

presenta un major “distanciament”, ja que la presenta com un període històric digne de 

veneració pels seus assoliments, però al mateix temps, amb una sèrie de característiques 

que el convertien en essencialment diferent de l'època moderna. Aquesta idea és 

desenvolupada de diferents maneres entre els defensors d'aquesta corrent ideològica. En 

el cas de Montesquieu, l'element que té una major importància és la “constitució 

política” dels romans, ja que segons ell, aquesta donà excel·lents resultats a la societat 

per a la qual fou creada, però es convertí en un seriós inconvenient quan aquesta societat 

es transformà, tal i com podem observar en el següent fragment, en el qual es fan 

evidents les bases de la teoria dialèctica de la història de Hegel i Marx:
366

 

 

  “Il est vrai que les lois de Rome devinrent impuissantes pour gouverner la République. 

Mais c‟est une chose qu‟on a vue toujours, que de bonnes lois, qui ont fait qu‟une petite 
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 No per casualitat, Montesquieu fou un dels autors més influents en el pensament de Hegel, que a la 

seua vegada fou el mestre de Marx. 
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république devient grande, lui deviennent à charge lorsqu‟elle s‟est agrandie, parce qu‟elles 

étaient telles que leur effet naturel était de faire un grand peuple, et non pas de le gouverner.” 

(1831 [1734. 9]: 86). 

 

 Montesquieu articula aquesta idea, en primer lloc, a partir del discurs de la 

decadència traçat per la historiografia clàssica, però en comptes de situar les causes 

d'aquesta decadència en una espècie de procés natural de corrupció (com tendiren a fer 

els historiadors clàssics), Montesquieu es fixà en els elements socials, econòmics i 

d'organització política que podien explicar aquest procés. En Montesquieu tampoc es fa 

present una crítica a la política expansionista (tal i com es feia present en Polibi, 

Posidoni, els historiadors critians, i alguns humanistes), sinó que aquesta es presentada, 

més aviat, com una conseqüència natural de la bona organització política, i de la 

“naturalesa guerrera” de la societat romana. Una naturalesa, que procedia del tipus 

d'organització a la qual responia la Roma dels primers temps de la República: 

 

  “Or la guerre était presque toujours agréable au peuple, parce que, par la sage 

distribution du butin, on avait trouvé le moyen de la lui rendre utile. 

  Rome étant une ville sans commerce et presque sans arts, le pillage était le seul moyen 

que les particuliers eussent pour s‟enrichir.” (1831 [1734. 1]: 6) 

 

 Resultava comprensible, doncs, que la guerra fos una activitat comú dels 

romans, i com a conseqüència, que aquests arribaren a establir una notable expansió 

territorial. Una expansió d'aquest tipus, procedent d'un estat tan petit com Roma, hagués 

resultat impossible de realitzar per un estat de l'època moderna segons Montesquieu: 

 

  “Comme les peuples de l‟Europe ont, dans ces temps-ci, à peu près les mêmes arts, les 

mêmes armes, la même discipline et la même manière de faire la guerre, la prodigieuse fortune 

des Romains nous paraît inconcevable. [...] 

  Ceci demande qu‟on y réfléchisse ; sans quoi, nous verrions des événements sans les 

comprendre, et, ne sentant pas bien la différence des situations, nous croirions, en lisant l‟histoire 

ancienne, voir d‟autres hommes que nous. 

  Une expérience continuelle a pu faire connaître en Europe qu‟un prince qui a un million 

de sujets ne peut, sans se détruire lui-même, entretenir plus de dix mille hommes de troupe;  il 

n‟y a donc que les grandes nations qui aient des armées. 

  Il n‟en était pas de même dans les anciennes républiques: car cette proportion des 

soldats au reste du peuple, qui est aujourd‟hui comme d‟un à cent, y pouvait être aisément 

comme d‟un à huit.” (1831 [1734. 3]: 20-21). 
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 El fragment que acabem de citar ens mostra clarament la presència de la 

concepció segons la qual el món antic havia tingut un caràcter essencialment diferent 

del món modern, i per tant, no es podien aplicar els mateixos principis sobre una època, 

i l'altra. Tal i com s'observa al text de Fletcher, la preocupació pel tipus d'organització 

dels exèrcits no només afectava a la llibertat dels ciutadans, sinó també a una 

preocupació per l'efectivitat militar, i per la capacitat d'aquests per garantir la defensa 

del país. Per tant, l'afirmació de Montesquieu segons la qual “il n‟y a donc que les 

grandes nations qui aient des armées”, posava de manifest la superioritat dels grans 

estats (entre els quals destacava França) en aquest camp. A l'època antiga, això havia 

sigut diferent, i una de les causes era el diferent repartiment de les terres, l'interès per la 

protecció d'aquestes, i el sentiment patriòtic, el que portà als ciutadans romans a lluitar 

amb valentia. Però aquesta situació canviaria quan la societat es transformés com a 

conseqüència de l'expansió territorial i l'augment de riqueses, que provocarien la pèrdua 

d'aquest “sentiment patriòtic” entre els ciutadans i l'exèrcit romans.
367

 Fins aquí, 

Montesquieu seguia les línies bàsiques del discurs de l'humanisme cívic, però a 

diferència del que ocorria en aquest últim, l'autor francès no culpava a l'expansió del 

comerç d'aquesta decadència sofrida per la societat romana, sinó que havien sigut les 

pròpies costums, les que els havien portat per aquest camí, tal i com es pot observar en 

el següent fragment del capítol X, titulat “De la corruption des Romains”: 

 

  “La grandeur de l‟État fit la grandeur des fortunes particulières; mais, comme 

l‟opulence est dans les mœurs, et non pas dans les richesses, celles des Romains, qui ne laissaient 

pas d‟avoir des bornes produisirent un luxe et des profusions qui n‟en avaient point. Ceux qui 

avaient d‟abord été corrompus par leurs richesses le furent ensuite par leur pauvreté ; avec des 

biens au-dessus d‟une condition privée, il fut difficile d‟être un bon citoyen [...] 

  Les citoyens romains regardaient le commerce et les arts comme des occupations 

d‟esclaves: ils ne les exerçaient point. S‟il y eut quelques exceptions, ce ne fut que de la part de 

                                                 
367

 Remetem al primer fragment de les Considérations que hem citat, i concretament a la següent part del 

mateix: “Les fondateurs des anciennes républiques avaient également partagé les terres. Cela seul faisait 

un peuple puissant, c‟est-à-dire une société bien réglée. Cela faisait aussi une bonne armée, chacun 

ayant un égal intérêt, et très grand, à défendre sa patrie. […] Quand les lois n‟étaient plus rigidement 

observées, les choses revenaient au point où elles sont à présent parmi nous: l‟avarice de quelques 

particuliers et la prodigalité des autres faisaient passer les fonds de terre dans peu de mains, et d‟abord 

les arts s‟introduisaient pour les besoins mutuels des riches et des pauvres. Cela faisait qu‟il n‟y avait 

presque plus de citoyens ni de soldats […] Or ces sortes de gens n‟étaient guère propres à la guerre: ils 

étaient lâches et déjà corrompus par le luxe des villes et souvent par leur art même; outre que, comme ils 

n‟avaient point proprement de patrie, et qu‟ils jouissaient de leur industrie partout, ils avaient peu à 

perdre ou à conserver.” (1831 [1734]: 20-22). 
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quelques affranchis qui continuaient leur première industrie. Mais, en général, ils ne 

connaissaient que l‟art de la guerre, qui était la seule voie pour aller aux magistratures et aux 

honneurs. Ainsi les vertus guerrières restèrent après qu‟on eut perdu toutes les autres.” (1831 

[1734. 10]: 89-91). 

 

 Així doncs, el fet que els romans menysprearen el comerç i “les arts” com a 

ocupacions d'esclaus, fou un element que jugà en la seua contra segons Montesquieu, i 

no un element pel qual calia rendir-los homenatge, com fins aleshores havien fet la 

majoria d'humanistes. Per a fer aquesta afirmació, Montesquieu partia del conegut 

fragment de Ciceró (Off. 47. 150-151), la qual cosa ens mostra, un cop més, la 

importància fonamental del discurs d'arrel socràtica del menyspreu del treball en la 

configuració de la concepció moderna del treball entre els antics.
368

  Aquest fet seria 

emfasitzat encara, en major mesura, per aquells autors del segle XVIII que, com 

Montesquieu, es trobaven interessats en destacar les diferències entre el món antic i el 

modern, i de la superioritat d'aquest últim sobre el primer. A les Considérations 

Montesquieu no desenvolupa més aquesta qüestió, però sí a l'Esprit des Lois, que 

publicà el 1748 com a resultats del que, segons ell, havien sigut “20 anys” de treball 

(Montesquieu, 1845 [1748]: 1). Concretament, cal capítol XV del llibre XXI, titulat 

“Commerce des Romains avec les Barbares”, en el qual Montesquieu estableix el 

següent: 

 

  “Les Romains avaient fait de l'Europe, de l‟Asie et de l'Afrique un vaste empire: la 

faiblesse des peuples et la tyrannie du commandement unirent toutes les parties de ce corps 

immense. Pour lors, la politique romaine fut de se séparer de toutes les nations qui n'avaient pas 

été assujetties: la crainte de leur porter l'art de vaincre fit négliger l'art de s'enrichir. Ils firent des 

lois pour empêcher tout commerce avec les Barbares. [...] 

  Je sais bien que, dans la faiblesse de l'empire, les Barbares obligèrent les Romains 

d'établir des étapes, et de commercer avec eux. Mais cela même prouve que l'esprit des Romains 

était de ne pas commercer.” (1845 [1748. 21. 15]: 308) 

 

 A partir d'aquí, es comença a fer visible la formulació de l'esquema històric 

progressista en el pensament de Montesquieu, ja que els bàrbars havien introduït en 

l'imperi romà un element que contribuiria al progrés de les societats europees: el 

comerç. Aquesta és una de les primeres ocasions en la historiografia moderna en què es 

considerat de forma positiva algun element posterior a la caiguda de l'imperi romà, i que 
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no estava relacionat amb la religió. Per altra banda, a l'inici del llibre XX del mateix 

Esprit des Lois, que es troba dedicat a estudiar de forma monogràfica les lleis relatives 

al comerç, podem comprovar fins a quin punt Montesquieu tenia una concepció positiva 

del “comerç”: 

 

  “Le commerce guérit des préjugés destructeurs et c'est presque une règle générale que, 

partout où il y a des mœurs douces, il y a du commerce; et que partout où il y a du commerce, il 

y a des mœurs douces. 

  Qu'on ne s'étonne donc point si nos mœurs sont moins féroces qu'elles ne l'étaient 

autrefois. Le commerce a fait que la connaissance des mœurs de toutes les nations a pénétré par-

tout: on les a comparées entre elles, et il en a résulté de grands biens. 

  On peut dire que les lois du commerce perfectionnent les mœurs, par la même raison 

que ces mêmes lois perdent les mœurs. Le commerce corrompt les mœurs pures: c'était le sujet 

des plaintes de Platon; il polit et adoucit les mœurs barbares, comme nous le voyons tous les 

jours.” (1845 [1748. 20. 1]: 271).  

 

 El fragment que acabem de citar s'oposa radicalment al menyspreu del comerç 

que trobem en bona part de la literatura clàssica (especialment aquella influenciada per 

l'escola socràtica),
369

 i de la humanista. Aquest fet ens indica fins a quin punt tingué 

repercussions d'importància aquest canvi de concepció en la història del pensament i la 

historiografia moderns que es produeix al segle XVIII. 

 

 

b) Intrepretació materialista i socio-econòmica de la història i l’esclavatge: L'Esprit 

des Lois 

 

 A part del progressisme històric, un altre dels elements que trobem a l'obra de 

Montesquieu que ens permet connectar-lo d'una forma més clara amb la interpretació 

historiogràfica desenvolupada pels autors de l'escola escocesa, i més tard per Marx i 

Engels (i altres autors del segle XIX), és el materialisme històric. Resulta sorprenent 

comprovar l'alt nivell de coincidència del tipus d'anàlisi proposat per Montesquieu al 

Prefaci de L'Esprit des Lois, i el famós pròleg a la Contribució a l'economia política de 

1859 de Marx, tal i com podem comprovar en els següents fragments: 

                                                 
369

 En el capítol 3. 1. 2. mostrem algunes fissures en aquesta doctrina, com ara Ciceró (Off. 47. 150-151), 

quan indica que el comerç a l'engròs "sí que resultava virtuós" (idea no compartida, en canvi, per Plutarc, 

que com Posidoni, observava amb pitjors ulls les activitats que implicaven grans inversions de capital).  
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  “J'ai d'abord examiné les hommes, et j'ai cru que, dans cette infinie diversité de lois et 

de mœurs, ils n'étaient pas uniquement conduits par leurs fantaisies. 

  J'ai posé les principes, et j'ai vu les cas particuliers s'y plier comme d'eux-mêmes, les 

histoires de toutes les nations n'en être que les suites, et chaque loi particulière liée avec une 

autre loi, ou dépendre d'une autre plus générale. [...] 

  Je n'ai point tiré mes principes de mes préjugés, mais de la nature des choses.” (1845 

[1748. Préf.]
370

: 1) 

 

 Els fragments que acabem de citar són el resultat de l'aplicació del mètode 

hipotètico-deductiu, tal i com havia sigut plantejat per Descartes i per Newton, en el 

camp de la història. Però no només això. En l'anàlisi de Montesquieu predomina 

l'interès per les qüestions relatives a l'organització social i l'economia, per damunt de 

qualsevol altra qüestió. En aquest sentit, cal indicar que Montesquieu no només fa una 

anàlisi de tipus “materialista”, com ja havia fet abans Maquiavel, sinó que en aquest 

predomina el que podríem anomenar un enfocament que podríem qualificar de 

“sociològic”. És important destacar aquest aspecte perquè constitueix una novetat 

important respecte a tota la tradició historiogràfica anterior, i li conferirà una influència 

especial a aquelles obres del segle XIX dedicades a l'economia política i l'antropologia, 

més que no pas a la història.
371

 Aquest aspecte crea també una especial vinculació amb 

els autors de l'escola escocesa, que com Montesquieu, procedien d'una formació jurídica 

i defensaren la “interpretació whig” de la història. Segons Pocock (1985b, c), l'aparició 

d'aquest enfocament fou un dels resultats del debat entre el paradigma de l'humanisme 

cívic i la interpretació whig en el segle XVIII, i especialment en l'àmbit escocès, on la 

unificació amb Anglaterra provocà el sorgiment de reflexions sobre la naturalesa 

d'aquest tipus de transformacions en l'àmbit econòmic i social. Els defensors d‟aquesta 

corrent substituïren la perspectiva ètica d'arrel socràtica de l'humanisme cívic, per una 

altra de tipus sociològic, amb una metodologia de treball hipotètico-deductiva, i que 

s'estructurà a partir del llenguatge i els conceptes proporcionats pels estudis jurídics i la 

teoria política d'origen clàssic. 
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 Al costat de l‟any d‟ediciñ original indiquem el nombre o el nom de l‟apartat concret en el qual es 

troba situat aquest fragment (en aquest cas, Préface). 
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 Fins a la darrera dècada del segle XIX, quan autors com Karl Bücher, Max Weber i Ettore Ciccotti 

comencen a posar les bases de la matriu interpretativa estructuralista en la historiografia, que no assolirà 

el caràcter de paradigma fins a les dècades centrals del segle XX. 
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 En relaciñ amb aquesta nova metodologia d‟anàlisi historiogràfica intervé un 

altre factor de gran importància: el concepte de “esprit général”, que Montesquieu 

defineix de la següent manera: 

  

“Plusieurs choses gouvernent les hommes: le climat, la religion, les lois, les maximes du 

gouvernement, les exemples des choses passées, les mœurs, les manières; d'où il se forme un 

esprit général qui en résulte.” (1845 [1748. 19. 4]: 252) 

 

 La definició que acabem de citar demostra l‟interès de Montesquieu per trobar 

“l‟essència” de les societats humanes.
372

 Per aquest motiu el títol de la seua obra és 

L‟Esprit des Lois, ja que el seu objectiu no és només estudiar les organitzacions legals 

de diferents països i comparar-les entre sì, sinñ anar més enllà, i trobar l‟essència que hi 

havia al darrere d‟aquestes diferents organitzacions, i quines relacions es podien establir 

amb una sèrie d‟elements constitutius bàsics de les societats que les havien creat. 

Segons Montesquieu, les lleis devien ser:  

 

  “être relatives au physique du pays; au climat [...] à la qualité du terrain, à sa situation, à 

sa grandeur; au genre de vie des peuples, laboureurs, chasseurs ou pasteurs; elles doivent se 

rapporter au degré de liberté que la constitution peut souffrir; à la religion des habitants, à leurs 

inclinations, à leurs richesses, à leur nombre, à leur commerce, à leurs mœurs, à leurs manières. 

Enfin elles ont des rapports entre elles; elles en ont avec leur origine, avec l'objet du législateur, 

avec l'ordre des choses sur lesquelles elles sont établies.” (1845 [1748. 1. 3.]: 8) 

 

 Aquí fa present Montesquieu el seu interès per fer un estudi que actualment 

podrìem denominar materialista dels motius que podien explicar l‟existència de 

diferents tipus d‟organitzacions legals en diferents països. Fins aleshores, la pràctica 

més corrent, tant en la historiografia clàssica, com en la cristiana i la humanista, havia 

sigut la d‟atribuir la creaciñ dels sistemes constitucionals, com el d‟Atenes i Esparta, al 

geni d‟alguns personatges especials, com Solñ i Licurg, o bé Ròmul en el cas de Roma. 

Però tal i com hem vist més amunt (cap. 4. 1.), aquest tipus d‟explicacions començaren 

a considerar-se insatisfactòries des del pensament il·lustrat, que seguint la metodologia 

crítica de P. Bayle, denuncià la utilització de les faules (fables) en la història. Per això, 

Montesquieu es fixava en els elements de tipus material que havien pogut influir en el 
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 Però es tracta d‟una essència contemplada des d‟un punt de vista materialista, que té molts més punts 

de connexiñ amb el concepte marxista de “mode de producciñ”, que no pas amb el concepte idealista 

“d‟esperit” (Geist) del romanticisme alemany. (Cfr. capítol 5. 1. 3.). 



379 

 

sorgiment d‟aquestes lleis: el territori, el clima, les costums, la religió, el tipus 

d‟organitzaciñ econòmica... Aquest últim aspecte, que Montesquieu anomena el “gènere 

de vida” (“au genre de vie des peuples, laboureurs, chasseurs ou pasteurs”), ens 

recorda la idea de la “teoria de les etapes”, que apareix ja de forma implícita en el 

Robinson Crusoe de D. Defoe, i que a partir de la segona meitat del segle XVIII, es 

convertirà en un dels trets característics principals de la “Il·lustració escocesa”. Per 

aquest motiu, alguns autors, com Althusser, han cregut trobar al darrere de la noció 

d‟esprit l‟origen del concepte marxista de “mode de producció”. Aquesta idea es pot 

considerar certa si tenim en compte que l‟obra de Montesquieu fou una de les que 

tingué una major influència en la configuració del pensament de Hegel, que al seu 

temps fou el mestre de Marx, o bé, encara més important (en aquest cas), la influència 

de l‟obra de Montesquieu en la configuraciñ de la teoria econòmica i històrica dels 

grans autors de la Il·lustració escocesa (Hume, A. Smith, J. Millar). Però al mateix 

temps, cal matisar també aquesta vinculaciñ entre els conceptes d‟esprit i “mode de 

producció”, perquè a diferència de Marx i Engels, Montesquieu no arribà a establir el 

tipus d‟organitzaciñ econòmica com el principal element a tenir en compte a l‟hora 

d‟explicar la forma d‟organitzaciñ legal i polìtica dels països estudiats, tal i com explica 

en el següent passatge:  

 

 “À mesure que, dans chaque nation, une de ces causes agit avec plus de force, les autres 

lui cèdent d'autant. La nature et le climat dominent presque seuls sur les sauvages; les manières 

gouvernent les Chinois; les lois tyrannisent le Japon; les mœurs donnaient autrefois le ton dans 

Lacédémone; les maximes du gouvernement et les mœurs anciennes le donnaient dans Rome.” 

(1845 [1748. 19. 4]: 252) 

 

 L‟origen de l‟establiment de l‟economia com el principal factor a tenir en 

compte a l‟hora d‟explicar l‟organitzaciñ institucional i polìtica de les diferents societats 

seria una creació dels grans teòrics de la Il·lustració escocesa (D. Hume, A. Smith, J. 

Millar), tal i com veurem en el capítol següent. Montesquieu, en canvi, tingué en 

compte en igual mesura factors tan diferents com la religió, les costums, o el clima, fruit 

de la seua perspectiva d‟anàlisi naturalista d‟origen aristotèlic. En tot cas, l‟element de 

l‟obra de Montesquieu que sì resultaria fonamental en el desenvolupament de la 

historiografia moderna i contemporània (i de forma especial, per a l‟escola escocesa i el 

marxisme), fou la idea de que les societats humanes es podien classificar a partir d‟una 
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sèrie d‟elements “essencials” que es podien explicar a partir de l‟observaciñ empìrica 

dels aspectes materials. Un dels resultats d‟aquesta concepciñ fou el fet que l‟època 

antiga comencés a ser vista com un període històric, que no només posseïa uns límits 

cronològics clars, sinó que a més, posseïa un caràcter particular, que permetia estudiar-

la com un tot, i distingir-la d‟altres perìodes històrics, tal i com es fa present en la 

següent afirmació: 

 

  “Quand j'ai été rappelé à l'antiquité, j'ai cherché à en prendre l'esprit, pour ne pas regar-

der comme semblables des cas réellement différents, et ne pas manquer les différences de ceux 

qui paraissent semblables.” (1845 [1748. Préf.]: 1) 

 

 Tal i com hem observat en el text de les Considérations algunes de les 

particularitats que distingien el món antic del modern eren la importància del treball 

esclau, l‟organitzaciñ dels exèrcits, i el menyspreu al comerç i les activitats comercials. 

Totes aquestes diferències posaven de manifest que, si per un costat s‟havia perdut en 

llibertat i virtut, per l‟altre, resultava també evident que l‟Europa moderna presentava 

unes condicions molt diferents respecte a l‟antiga, i per tant, resultava impracticable 

tractar d‟implantar els models polìtics de les repúbliques antigues a l‟època moderna, tal 

i com havien defensat J. Harrington i A. Fletcher. Per altra banda, l‟època moderna 

posseïa una sèrie d‟elements positius que no posseïa l‟època antiga, com l‟existència 

d‟una major estabilitat basada en sistemes polítics més sòlids (les monarquies) i la 

tolerància del comerç, un major grau d‟humanitat en el desenvolupament de les guerres, 

i la inexistència de l‟esclavitud personal (en el territori europeu). En resposta a la 

defensa que havien fet autors com Fletcher de l‟esclavatge, tal i com s‟havia manifestat 

a l‟època antiga,
373

 Montesquieu oposava una dura crítica, tant en el pla ètic, com en el 

polític : 

 

  “L'esclavage proprement dit est l'établissement d'un droit qui rend un homme tellement 

propre à un autre homme, qu'il est le maître absolu de sa vie et de ses biens. Il n'est pas bon par 

sa nature: il n'est utile ni au maître ni à l'esclave; à celui-ci, parce qu'il ne peut rien faire par 

vertu; à celui-là, parce qu'il contracte avec ses esclaves toutes sortes de mauvaises habitudes, 
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 És possible que la crìtica a l‟esclavatge de Montesquieu no es trobés directament motivada per 

Fletcher, sinñ més aviat per altres defensors de l‟humanisme cívic amb plantejaments similars. Entre 

aquests, cal destacar l‟Essai politique sur le commerce (1736), en el qual Melon feia referència als 

avantatges de l‟esclavatge en l‟antiguitat, i a l‟Amèrica moderna, i proposava la seua reintroducció en 

Europa (font: Cambiano, 2007: 315). 
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qu'il s'accoutume insensiblement à manquer à toutes les vertus morales, qu'il devient fier, 

prompt, dur, colère, voluptueux, cruel.” (1845  [1748. 15. 1] : 214). 

  

 A diferència del que consideraren els primers humanistes, com Palmieri, o 

alguns dels representants del paradigma de l‟humanisme cìvic, com A. Fletcher, 

Montesquieu situava la importància de l‟esclavitud en les societats antigues com un dels 

elements més negatius d‟aquestes, tant per als esclaus (“parce qu‟il ne peut rien faire 

par vertu”), com per als amos, que es deixaven emportar pels vicis vinculats a l‟exercici 

desmesurat del poder i la riquesa (“devient fier, prompt, dur, colère, voluptueux, cruel”). 

D‟aquesta manera, Montesquieu posava de manifest la contradicció que existia entre 

l‟existència de l‟esclavatge i els principis de l‟ideal cìvic, ja que els vicis derivats de la 

possessiñ d‟esclaus, reduirien el caràcter virtuñs dels seus amos, i negarien als esclaus la 

possibilitat de ser virtuosos, ja que no disposaven de la llibertat necessària. Es tractava 

de la primera crìtica directa a l‟existència de l‟esclavatge com a instituciñ (i no només a 

alguns dels seus efectes negatius) des de l‟obra de Jean Bodin, i a diferència del que 

havia succeït amb aquest últim, la crítica de Montesquieu obtindria una gran influència 

entre els seus contemporanis (vid. Davis, 1968; Jameson, 1911). 

 

 El discurs sociopolític que trobem al darrere d‟aquesta crìtica a l‟esclavatge és el 

mateix que trobàvem en la segona meitat del segle XVI en l‟obra de Jean Bodin (que era 

ben coneguda per Montesquieu), segons la qual, sota el poder de la monarquia francesa, 

tots els ciutadans havien de ser considerats ciutadans iguals davant de la llei. Tant Bodin 

com Montesquieu s‟oposaren a les crítiques, tant dels defensors del poder de la noblesa, 

com dels defensors del discurs de l‟humanisme cìvic, i defensaren una tercera via en la 

qual es presentava la monarquia com la garant del compliment de la llei de la massa de 

la població contra els abusos dels poderosos, i dels robatoris d‟aquells que es trobaven 

al marge de la llei, o dels atacs de les potències estrangeres. Segons Bodin i 

Montesquieu, en sota el govern monàrquic no devien existir situacions de dependència 

extra-econòmica, i per això, s‟oposaren tant a la idea d‟esclavitud, com a la de servitud 

de la gleva. En conseqüència, Montesquieu afirmava que: “dans le gouvernement 

monarchique, où il est souverainement important de ne point abattre ou avilir la nature 

humaine, il ne faut point d'esclaves.” (1845  [1748. 15. 1] : 214). 
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 No ens hauria de resultar estrany, per tant, que ambdós autors es caracteritzen 

per ser dos dels principals pioners en la construcciñ d‟un discurs antiesclavista. Un 

discurs que, en el cas de Montesquieu, tindria un gran ressò en tota la segona meitat del 

segle XVIII. En tot cas, el que ens interessa destacar més aquí és la importància que 

adquireix aquì l‟esclavatge, no només com a arma per a enfrontar-se al discurs de 

l‟humanisme cìvic, sinñ també, com una poderosa eina interpretativa de l‟evoluciñ del 

mñn antic. Segons l‟esquema presentat en el fragment abans citat, l‟extensiñ de 

l‟esclavatge tenia un efecte irremeiablement negatiu per als amos d‟esclaus, la qual cosa 

afectava (com hem pogut comprovar a les Considérations) al futur de la república. Els 

antics grecs i romans es trobaven, per altra banda, irremeiablement destinats a fer ús 

dels esclaus tant bon punt començaren a experimentar processos d‟expansiñ econòmica 

i militar, ja que tenien prohibit exercir les activitats de tipus comercial i artesanal, tal i 

com es pot observar en el següent fragment de les Considérations : 

 

  “Les citoyens romains regardaient le commerce et les arts comme des occupations 

d‟esclaves: ils ne les exerçaient point. S‟il y eut quelques exceptions, ce ne fut que de la part de 

quelques affranchis qui continuaient leur première industrie. Mais, en général, ils ne 

connaissaient que l‟art de la guerre, qui était la seule voie pour aller aux magistratures et aux 

honneurs. Ainsi les vertus guerrières restèrent après qu‟on eut perdu toutes les autres.” (Cap. IX 

[1831: 90-91]) 

 

 Així, les ”costums” i les “maximes du gouvernement”, que segons Montesquieu 

(1845 [1748. 19. 4]: 252) constituïen l‟esprit del poble romà, constituïen el principal fre 

per al seu progrés, ja que, des del moment en què comencés a experimentar una 

expansiñ, entraria en un procés de corrupciñ i decadència. D‟aquesta manera 

Montesquieu recollia el discurs metahistòric de la decadència, sobre el qual s‟havia 

basat la historiografia clàssica i humanista, i el localitzava en un període històric 

concret, i sota unes condicions polìtiques i socials concretes: les de l‟antiga Roma. Aixì, 

el discurs de la decadència deixava de ser l‟eix explicatiu de tota la història de la 

humanitat, i es convertia en un esquema narratiu que permetia explicar el 

desenvolupament d‟un perìode històric concret: el de l‟auge i decadència de l‟antiga 

Roma. En conseqüència, l‟Europa moderna deixava de trobar-se necessàriament 

vinculada als perills de la corrupciñ i la decadència com a conseqüència de l‟expansiñ 

econòmica i polìtica que no havia deixat d‟experimentar des de finals del segle XV, i 
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d‟una forma cada cop més evident, a partir de finals del segle XVII (especialment per a 

les dues principals potències del moment: França i Gran Bretanya).  

 

 L‟altra conseqüència que ens interessa destacar de la soluciñ explicativa 

utilitzada per Montesquieu, és que, com a conseqüència dels elements que acabem de 

descriure més amunt, un cop els processos d‟expansió provocaren la importació massiva 

d‟esclaus, i aquests ocuparen un important paper en l‟economia romana. No obstant, 

Montesquieu no arriba a fer l‟afirmaciñ que l‟economia romana arribés a dependre 

totalment del treball esclau (tampoc afirmava el contrari), cosa que sí deia, en canvi, 

d‟Esparta, Creta i Tessàlia: 

 

  “Il y avait chez eux des républiques dont la constitution était singulière. Des peuples 

soumis étaient obligés de fournir la subsistance aux citoyens: les Lacédémoniens étaient nourris 

par les Ilotes; les Crétois, par les Périéciens; les Thessaliens, par les Pénestes. Il ne devait y avoir 

qu'un certain nombre d'hommes libres, pour que les esclaves fussent en état de leur fournir la 

subsistance. Nous disons aujourd'hui qu'il faut borner le nombre des troupes réglées: or, 

Lacédémone était une armée entretenue par des paysans; il fallait donc borner cette armée; sans 

cela, les hommes libres, qui avaient tous les avantages de la société, se seraient multipliés sans 

nombre, et les laboureurs auraient été accablés.” (1845 [1748. 23. 17] : 551) 

 

 Aixì doncs, si Roma s‟havia trobat limitada per les seues pròpies costums, 

Esparta trobava limitat el seu poder expansiu per la seua dependència de la població 

ilota per a garantir el manteniment dels seus ciutadans i el seu exèrcit. D‟aquesta 

manera Montesquieu descartava també la possibilitat d‟aplicaciñ sobre l‟Europa 

moderna del segon model polìtic de l‟antiguitat més venerat entre els defensors del 

republicanisme cívic després de Roma: Esparta. 

 

 Per altra banda, cal destacar també que, tal i com hem pogut observar, en 

Montesquieu no es fa encara present la idea de que l‟economia de les societats antigues 

s‟hauria basat principalment en el treball esclau. En l‟únic cas en què Montesquieu 

arriba a establir aquesta idea és en el cas d‟Esparta, i és per a referència als ilotes (que 

són anomenats esclaves). En el cas d‟Atenes, i especialment de Roma, Montesquieu fa 

múltiples referències a la importància del treball esclau, i als efectes nocius de la seua 

expansiñ durant determinats perìodes, però no arriba a establir la idea que l‟economia 

d‟aquestes societats es fonamentés principalment en el treball esclau. A les 
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Considérations, Montesquieu arriba a establir que en un determinat moment, Itàlia 

s‟ompliria de jardins cultivats per esclaus (en referència a les vil·les rurals), mentre que 

les provìncies de l‟imperi serien les encarregades de proveir-la dels aliments necessaris 

(1831 [1734. 17] : 167-181). 

 

 

c) La influència de Montesquieu en la historiografia il·lustrada: l'article esclavage 

de l'Enciclopédie 

 

 El baró de Montesquieu es convertí en un dels escriptors que més influència 

tingué en el pensament del segle XVIII, no només a França, sinó en tot el territori 

europeu. Un bon exemple de la influència de Montesquieu, el constitueix el fet que fos 

un dels autors més citats a l‟Enciclopédie de Diderot i D‟Alembert. L‟entrada de 

l‟article esclavage és un perfecte exemple d‟això, ja que en ell, el Cavaller de Jaoucourt 

(1704-1779) segueix quasi literalment les observacions que fa Montesquieu a l'Esprit 

des Lois sobre l‟esclavatge, tant a l'antiguitat com a l'època moderna. Un dels fragments 

més significatius per a l'objecte de la nostra recerca en el qual es fa evident aquesta 

influència és el següent: 

 

  “Les premiers Romains tratoient leurs esclaves avec plus de bonté que ne l‟a jamais fait 

aucun autre peuple [...] 

  Bien loin d‟empëcher par des lois forcées la multiplication de ces oranges vivans et 

animés de l‟economique, ils la favorifoient au contraire de tout leur povour [...] De cette maniere 

ils remplissoient leurs maisons de domestiques [...] et peuploient l‟état d‟un peuple innombrable 

[...] 

  La république se servoit avec un avantage infini de ce peuple d‟esclaves [...]  Mais 

lorsqu‟ils se furent aggrandis par leurs conquêtes et par leurs rapines, que leurs esclaves ne 

furent plus les compagnons de leurs travaux, et qu‟ils les employerent à devenir les instruments 

de leur luxe et de leur orgueil [...] Par la raison [...] il en fallut même de terribles pour établir la 

süreté de ces maîtres cruels, qui vivoient au milieu de leurs esclaves comme au milieu de leurs 

enemis.” (Diderot-D‟Alembert, 1753: 150) 

 

 El fragment es fonamenta en la combinació de diverses de les fonts clàssiques 

que hem estudiat al capítol 3. 1. 3., però la forma de combinar la informació transmesa 

per aquestes, i la conclusió final (l'esclavatge com a motor de la decadència romana), 

procedeixen clarament de Montesquieu. Un fet que es confirma, a més a més, si tenim 
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en compte els fragments abans citats del text de les Considérations, i el següent 

fragment de L'Esprit des Lois: 

 

  “Les nations simples, et qui s'attachent elles-mêmes au travail, ont ordinairement plus 

de douceur pour leurs esclaves que celles qui y ont renoncé. Les premiers Romains vivaient, 

travaillaient et mangeaient avec leurs esclaves; ils avaient pour eux beaucoup de douceur et 

d'équité: la plus grande peine qu'ils leur infligeassent était de les faire passer devant leurs voisins 

avec un morceau de bois fourchu sur le dos. Les mœurs suffisaient pour maintenir la fidélité des 

esclaves; il ne fallait point de lois. 

  Mais, lorsque les Romains se furent agrandis, que leurs esclaves ne furent plus les 

compagnons de leur travail, mais les instruments de leur luxe et de leur orgueil; comme il n'y 

avait point de mœurs, on eut besoin de lois. Il en fallut même de terribles pour établir la sûreté de 

ces maîtres cruels qui vivaient au milieu de leurs esclaves comme au milieu de leurs ennemis.” 

(1845 [1748. 15. 16]: 210) 

 

 En la transmissió d'aquesta idea es pot observar també la importància del discurs 

de Posidoni en la configuració de la interpretació historiogràfica moderna i 

contemporània sobre l'evolució de l'esclavatge en l'antiguitat. Però en el cavaller de 

Jaucourt, com en Montesquieu, no apareixia encara un interès per exposar quin havia 

sigut el paper del treball esclau en el conjunt de l'economia romana o de la grega. De 

fet, en l'article predomina molt per damunt la perspectiva ètica, que aquella interessada 

per l'influx de l'esclavatge en l'evolució de l'economia i la societat, que sí havia 

despertat l'interès de Montesquieu. Però a partir de la meitat del segle XVIII, aquest 

tipus de qüestions sí que començaren a despertar l'interès d'alguns il·lustrats, i 

especialment a Escòcia, on es produí la que fou la principal contribució en els camps de 

la teoria històrica, l'antropologia i l'economia d'aquest període. 
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4. 3. L’ESCLAVATGE DINS LA CONCEPCIÓ PROGRESSISTA DE 

LA HISTÒRIA: LA IL·LUSTRACIÓ ESCOCESA 

 

 

4. 3. 1. EL PROGRESSISME HISTÒRIC EN L'ESCÒCIA DEL SEGLE XVIII 

 

 

a) Escòcia en el segle XVIII 

 

 A finals del segle XVII, Escòcia es trobava en una situació de col·lapse 

econòmic. El motiu directe d'aquesta crisi era la llarga sèrie de conflictes civils i bèl·lics 

que visqué el país, des de 1640 fins a 1689, per motius successoris, religiosos i 

geopolítics. El motiu era l'estreta relació que existia entre la política escocesa i els 

conflictes de la veïna Anglaterra, tant de caràcter intern com extern. El caràcter 

independent, i alhora lligat, d‟Escòcia amb Anglaterra (el monarca era el mateix des de 

principis del segle XVII), va fer que altres potències, com Espanya, i sobre tot França, 

intervingueren de forma freqüent per a recolzar aquells conflictes armats que pogueren 

contribuir al debilitament del poder d‟Anglaterra. Però a d'aquesta última, Escòcia no 

gaudia d'una dinàmica economia mercantil i d'un vast imperi colonial, que permetien a 

Anglaterra mantenir guerres perllongades, i gaudir al mateix temps situació de gran 

estabilitat econòmica i social després de la Revolució de 1688.  

 

 La situació era tan desesperada en la dècada de 1690, que el Parlament escocès 

debaté sobre la implantació de diverses mesures de gran novetat per al país, com la 

creaciñ d‟un Banc d‟Escòcia, a imitaciñ del Banc d‟Anglaterra creat l‟any 1694. Per 

altra banda, davant dels continus conflictes successoris i religiosos que s‟havien produït 

al llarg del segle XVII, el monarca d‟ambdñs regnes, William d‟Orange, proposà la 

unificaciñ d‟aquests sota un mateix Parlament, la desaparició de la frontera, i de la 

integraciñ d‟ambdñs exèrcits (o la integraciñ de l‟exèrcit escocès dins l‟anglès). Aquesta 

proposta d‟unificaciñ inicià una sèrie de debats entre en el Parlament escocès entre els 

quals es situa la proposta de Fletcher, que pràcticament consistia en la creaciñ d‟un nou 

estat, republicà, que seria governat pel Parlament escocès. Però la proposta republicana 

de Fletcher despertaria escàs interès entre les dues grans faccions en conflicte a Escòcia: 
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la protestant i pro-unionista, que era majoritàriament recolzada en el sud d‟Escòcia, o 

terres baixes (Lowlands), on es situaven les grans ciutats de Glasgow i Edimburg, els 

sectors mercantils amb més llaços amb els comerciants anglesos, i vivien sis setenes 

parts de la població escocesa. Pel contrari, a les “terres altes” (Highlands) predominava 

una economia de subsistència, i una estructura social basada en els clans amb llaços 

familiars, una propietat semi-col·lectiva de la terra, i que es trobaven obligats a prestar 

serveis militars als barons, o grans senyors territorials. En aquests territoris la religió 

majoritària era el catolicisme, a diferència de les Lowlands, on predominava el 

protestantisme (l‟església presbiteriana). Aquesta diferència resultaria determinant el 

1688, quan el rei James (II d‟Anglaterra i VII d‟Escòcia), que era catòlic, es va veure 

obligat a fugir d‟Anglaterra, davant de la invasiñ de William d‟Orange, amb el qual 

s‟estableix la monarquia parlamentària a Anglaterra (“Revolució Gloriosa” de 1688). 

 

 L‟any 1689 es produì el primer intent de restaurar a James en els regnes 

d‟Escòcia i Anglaterra, que iniciaria el seu primer intent de reconquesta des dels 

territoris de les Highlands, on disposava de recolzament majoritari. Aquesta primera 

insurrecció, anomenada “primera revolta jacobita” (per l‟intent d‟implantar el rei James 

VII), fou reprimida amb èxit pels partidaris de William d‟Orange que, no obstant, 

començà a concebre la unificació dels dos regnes per a evitar nous conflictes amb el 

territori escocès. La unificació es produiria finalment el 1707, però aquesta no evitaria 

l‟apariciñ de noves revoltes jacobites el 1715, el 1725, i el 1745. Aquesta última 

insurrecció obtingué una sèrie de victòries importants, que permeteren la ocupació 

d‟Edimburg el 1745 per part dels jacobites, que es feren amb el control d‟Escòcia, i 

iniciaren una invasió del territori anglès. Però els jacobites no trobaren gaire 

recolzament a Anglaterra, i prompte començarien a retrocedir fins a perdre el control 

d‟Edimburg. El 1746 les forces protestants aconseguirien batre els últims bastions 

jacobites de les Highlands, i iniciaren una dura repressió, tant física com política 

cultural, de les comunitats d‟aquest territori. La promulgaciñ de la Act of Proscription 

(1746-1747) suposà el desarmament de tota la població de les Highlands (la qual cosa 

significà la fi de l‟ideal de les milìcies de Fletcher), la dissoluciñ del sistema 

d‟organitzaciñ dels clans de les “terres altes”, la qual cosa inclogué la dissolució del 

tipus de propietat comunitària (o semi-col·lectiva) que predominava entre aquests, la 

indumentària utilitzada pels highlanders, i fins i tot, de la utilització de la llengua 
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escocesa (que s‟havia mantingut viva en aquests territoris, a diferència del que havia 

succeït a les les Lowlands).
374

 

 

 L'ocupació d'Edimburg el 1745 per l'exèrcit jacobita de highlanders fou vist amb 

preocupació per importants sectors de la societat escocesa de les “terres baixes”, 

majoritàriament de religió protestant (presbiteriana), i partidaris de les noves 

possibilitats econòmiques que havia obert la unificació amb Anglaterra (entre les quals 

destacava la possibilitat de participar de l'imperi colonial i comercial anglès). Aquests 

sectors observaren amb horror l'establiment en el poder de l'antic poder nobiliari, basat 

en les forces armades de les milícies organitzades pels clans, que des del punt de vista 

de molts lowlanders¸ oferien un caràcter “d'endarreriment social”, respecte al tipus de 

societat que predominava a les ciutats de Glasgow i Edimburg. La totalitat dels 

membres de la “Il·lustració escocesa” que tractem en les pàgines següents (R. Wallace, 

D. Hume, Robertson, lord Kames, Dalrymple, A. Ferguson, J. Millar, A. Smith) foren 

partidaris de la unificació d'Escòcia amb Anglaterra, del progrés econòmic que aquesta 

suposà per a la societat escocesa, i de “l'endarreriment” social que representaven els 

highlanders. Des d'aquest punt de vista, s'entén l'interès de tots aquests autors per 

l'estudi de l'evolució de les societats humanes al llarg de la història, especialment des 

del punt de vista del tipus d'organització social i de l'economia (Bartocci, 1990; Pocock, 

1999b).  

 

 Bona part d‟aquests autors es destaquen, a més a més, per haver col·locat 

l'economia en el centre de la seua interpretació de l'evolució de les societats humanes 

per diferents tipus d'organització social, a través del que actualment es coneix amb el 

nom de la “teoria de les etapes” (vid. Meek: 1981). No es pot considerar casual que un 

dels principals arguments mantinguts pels defensors escocesos de la unificació amb 

Anglaterra havia sigut el creixement econòmic que experimentarien després de la 

unificació.
375

 Un creixement que realment es començaria a fer efectiu en la segona 

meitat del segle XVIII en el territori de les Lowlands, i especialment, a la ciutat de 

Glasgow, que es convertiria en un dels principals nuclis de l'imperi colonial britànic i de 
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 No cal confondre aquestes prohibicions contra l‟estructura social, cultural i polìtica dels highlanders (i 

de forma indirecta, contra les aristocràcies jacobites que els comandaven), i la reinvenció romàntica del 

passat highlander i escocès que es produeix entre finals del segle XVIII i el segle XIX, segons ens relata 

H. Trevor-Roper (1983). 
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 Aquest discurs es fa evident, especialment, a la coneguda obra d'Adam Smith: The Wealth of Nations 

(1776). 
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la Revolució Industrial. Per altra banda, aquests intel·lectuals, tenien els seus propis 

espais de socialització, com the Rankenian Club (fundat el 1717), la Societat Filosòfica 

d‟Edimburg (creada en la dècada de 1730), i les universitats de Glasgow i Edimburg, i 

es veien a si mateixos com els membres d'un moviment il·lustrat de caràcter europeu. 

Un moviment que aquests intel·lectuals escocesos associaren amb la defensa del 

racionalisme, la modernitat i el progrés, i que per tant, representaven el tipus de societat 

i de valors contraris als que predominaven al territori de les Highlands: lligades, segons 

aquests autors, a un ordre social feudal, una economia “endarrerida”, i un catolicisme 

“irracional i fanàtic”. Tot això ens permet entendre amb major claredat perquè els 

il·lustrats escocesos es convertiren en pioners en la defensa de valors com la idea de 

progrés, el lliure comerç, l'interès per l'economia i per l'estudi de la societat, i fins i tot, 

de l'escepticisme religiós. L'existència d'aquest lligam entre aquestes idees, i el context 

històric escocès, es posen de manifest en fragments de l'obra d' Adam Smith, com els 

següents: 

 

  “Of all the commercial advantages, however, which Scotland has derived from the 

union with England, this rise in the price of cattle is, perhaps, the greatest. It has not only raised 

the value of all highland estates, but it has, perhaps, been the principal cause of the improvement 

of the low country.” (1776. I.xi.l.3)
376

 

  “By the union with England the middling and inferior ranks of people in Scotland 

gained a complete deliverance from the power of an aristocracy which had always before 

oppressed them.” (1776. V.iii.89) 

 

 Unes idees que, en el camp de la historiografia i el pensament polític, prenia 

com a referències fonamentals alguns dels autors que hem vist més amunt, com 

Harrington, Andrew Fletcher, D. Defoe, però per damunt de tots aquests, Montesquieu, 

al qual trobem citat de forma abundant en les obres de Hume, J. Millar i A. Smith. Així, 

en la Il·lustració escocesa assistim al pas de la teoria política de l'humanisme cívic, i de 

la teoria jurídica moderna (ss. XV-XVIII), a la formulació de les bases de bona part de 

les ciències socials actuals (com la història, la sociologia i l'antropologia), però sobre 

tot, de l'economia política, que té a A. Smith, com el seu fundador. Arribats a aquest 
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 Aquesta classificació es basa en la de l‟ediciñ de l‟obra de Smith a càrrec de de Campbell i Skinner 

(1976). La numeració llatina en majúscules indica el llibre, en minúscules, el capítol, i en numeració 

aràbiga, el paràgraf dins els quals es troba la cita. Com aquesta classificació permet trobar la cita en 

qualsevol ediciñ de l‟obra de Smith, hem esmentat l‟any d‟ediciñ original (1776), tot i que les nostres 

cites provenen totes de l‟ediciñ de Campbell-Skinner. 
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punt, és important destacar que tant Smith, com Hume i Millar, són estudiosos que 

procedeixen de l'àmbit universitari, i més concretament, dels estudis de jurisprudència. 

En aquest sentit, cal tenir en compte el fet que, durant aquest període, l‟entrada a les 

universitats escoceses resultava poc costosa, la qual cosa permetia l‟entrada de membres 

de les classes no acomodades de la societat (Bartocci, 1990). Això permeté l‟accés de 

fills de petits terratinents (com David Hume), cosa que ajudà a la mobilitat social, a més 

d‟aportar el contingent tècnic i intel·lectual necessari per a escometre les noves 

possibilitats que obria la contínua expansió econòmica (i colonial) de la corona 

britànica. D‟aquesta manera, l‟existència d‟un sistema més democràtic a les universitats 

de Glasgow i Edimburg vingué a suplir les noves necessitats, no només d‟una Glasgow 

en creixement, sinó de tot el territori britànic; fins al punt que la literatura anglesa 

d‟aquesta època ens ha transmès la percepciñ de la figura del filòsof del progressisme o 

del tècnic escocès com una figura corrent, i importada al territori anglès (Hobsbawm, 

1982: 290-291). Hobsbawm descriu així el procés: 

 

  “Las Lowlands no sólo se adaptaron al desarrollo económico, sino que lo recibieron con 

alborozo y quisiron dirigirlo. A mediados del siglo XVIII los primeros terratenientes que querían 

“prosperar” comenzaron a importar expertos agrícolas ingleses, herramientas y técnicas para 

mejorar la explotación agrícola escocesa. [...] Los escritores del norte [...] censuraron a los 

ingleses por su lentitud en adoptar la mecanización [...] Los economistas escoceses desde el gran 

Adam Smith [...] dominaron la ciencia más característica de la era de la industrialización. [...] 

Los escoceses desempeñaron un papel excepcional en la historia de la invención y de las 

innovaciones técnicas: James Watt, con la máquina de vapor, Mushet y Neilson en la industria 

del hierro, Telford y Loudon Macadam en el transporte” (1982: 190) 

 

 Per altra banda, al costat d'aquesta vessant més coneguda de la Il·lustració 

escocesa, n'existí una altra més “moderada”, en el sentit que no es deslligà d'una forma 

tan radical dels valors que havien caracteritzat l'humanisme clàssic, per un costat, i de la 

religió, per l'altre. Ens referim a una sèrie d'intel·lectuals escocesos, entre els quals es 

troben Robert Wallace, Adam Ferguson i William Robertson, que actualment són molt 

menys coneguts que Hume i A. Smith, però que en l'època també gaudiren d'una gran 

difusió, i de fet, defensaren uns valors molt més pròxims a les idees que predominaven a 

la seua època. Tots ells es caracteritzen per ser presbiterians (vessant del calvinisme que 

predominava a les Lowlands), i de fet, dos d'ells, Wallace i Ferguson, foren membres 

d'aquesta església. A pesar d'això, tots ells separaren els seus estudis de la religió, i 
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escrigueren sobre la història antiga (Wallace), o elaboraren històries de l'evolució de les 

societats humanes al llarg del temps (Ferguson, Robertson), al marge de qualsevol 

referència a la doctrina cristiana. És important destacar que, en els casos de Wallace i 

Ferguson, trobem coincidències amb les idees de Hume, però també divergències, que 

en nombroses ocasions els porten a apropar-se més al paradigma de l'humanisme cívic, 

que a l'ideal whig defensat per Defoe i Hume. Aquests autors posseeixen, de fet, una 

línia de pensament molt més propera a la majoria d'autors de l'Encyclopédie, que als 

defensors més destacats del progressisme històric i de la interpretació materialista de les 

societats, com són Montesquieu, Hume, J. Millar i A. Smith. 

 

 

b) Referents intel·lectuals de la concepció historiogràfica de la “Il·lustració 

escocesa” 

 

 El context històric que acabem de descriure explica el caràcter i algunes de les 

particularitats que adquirí la Il·lustració escocesa, però per a entendre el sorgiment 

d'aquesta, cal tenir en compte també la forma en què es desenvoluparen els debats 

ideològics i científics del segle XVIII. En aquest sentit, a partir del que hem vist en els 

capítols anteriors, resulta evident que obres com les d'Andrew Fletcher, Daniel Defoe i 

Montesquieu, constitueixen el context intel·lectual immediat a partir del qual es 

configurà la Il·lustració escocesa.  

 

En primer lloc, cal destacar el paper d'Andrew Fletcher, com un dels primers en 

adonar-se de la significació de les transformacions que s‟avenien sobre Escòcia després 

del triomf de la Revolució Gloriosa de 1688, i per ser el primer en proposar un 

programa polític, social i econòmic per a fer front aquesta situació. Tal i com ha indicat 

Robertson (1985: 16), Fletcher aconseguí provocar, més que no pas persuadir, als seus 

compatriotes. El caràcter minoritari de les propostes de Fletcher es posà de manifest des 

del mateix moment en què la majoria de parlamentaris escocesos votaren a favor de la: 

Act of Union de 1707. No obstant, Fletcher obtingué una curiosa victòria en el camp 

intel·lectual, i és que després de la seua intervenció, el debat sobre la condició social i 

política d'Escòcia, tant en el seu temps, com en l'últim període de la Il·lustració, fou 

conduïda en bona mesura a partir dels termes que ell mateix havia plantejat (Robsertson, 

1985: 16). Aquest fet no fou només responsabilitat de Fletcher, ja que, com hem vist 
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més amunt, la teoria política clàssica tingué una gran importància en les reflexions sobre 

la societat, l'economia i la política en tota l'Europa del segle XVIII, de la mateixa 

manera que ocorregué en el camp de l'art durant el mateix període, i que es coneix amb 

el nom de neoclassicisme. No obstant això, en camps com el de l'esclavitud antiga o la 

concepció historiogràfica, tindrem oportunitat de comprovar com l'escrit de Fletcher sí 

tindria una gran influència entre els intel·lectuals escocesos (fins al punt, que algunes de 

les peculiaritats de la Il·lustració escocesa front a la resta d'Europa, es poden explicar 

per aquest fet).  

 

El segon lloc, cal destacar la forma en què es desenvoluparen els debats polítics 

en Anglaterra després de l‟establiment del règim de 1688 i del govern whig que 

l‟impulsà i el dirigì durant els anys següents, que provocà les reaccions dels tories i dels 

whigs radicals, i la resposta a aquests últims per part dels partidaris del “sistema whig”, 

com D. Defoe. Tal i com hem indicat més amunt, el que més ens interessa destacar 

d‟aquest debat sñn dos factors: en primer lloc, que aquest es desenvolupés, en bona 

mesura, a partir dels plantejaments teòrics de l‟humanisme cìvic, tal i com demostren 

les intervencions d‟Andrew Fletcher (que tingué tanta, o més repercussiñ, a Londres que 

a Edimburg), i Jonathan Swift (1701).
377

 I en segon lloc, la forma en què s‟estructurà la 

resposta a aquests atacs al govern whig, per part de pamfletistes com Daniel Defoe, en 

la qual s‟observen clarament les bases de la concepciñ progressista de la història. Durant 

les dècades que segueixen la Revoluciñ de 1688 l‟organitzaciñ d‟un discurs que 

defensés el règim whig constituïa una necessitat urgent en territori anglès, però no tant a 

Escòcia, on els debats es concentraren bàsicament en l‟acceptaciñ, o no, de la unificaciñ 

amb Anglaterra. Però a partir de la meitat del segle XVIII aquesta situació canvià 

radicalment, ja que aleshores el nou règim ja gaudia de certa estabilitat, mentre que a 

Escòcia, aquesta era molt més precària, com havien demostrat les revoltes jacobites, 

especialment les que es succeïren entre els anys 1725 i 1746. A partir de 1750, i fins a 

finals del segle XVIII, autors com David Hume, Adam Smith i John Millar, crearen un 

poderñs discurs històric, social i econòmic, dedicat a defensar l‟esbabliment de societats 

“modernes”, caracteritzades pel comerç, el caràcter urbà, i la independència dels llaços 

de dependència d‟origen feudal. Tots tres autors valoraren de forma positiva aquestes 

idees i les relacionaren amb la unificaciñ d‟Escòcia amb Anglaterra amb l‟objectiu de 
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 A discourse of the Contests and Dissensions between the Nobles and the Commons in Athens and 

Rome with the Consequences they had upon those States. 
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dur a terme un projecte modernitzador i d‟expansió econòmica conjunt, i fer front als 

partidaris del règim anterior, entre els quals es trobaven els clans de highlanders i els 

nobles escocesos que els comandaven. 

 

El tercer element al qual hem de fer referència pel que fa a l‟articulaciñ del 

discurs històric de la Il·lustració escocesa és Montesquieu. Tal i com hem vist al capítol 

anterior, l‟autor francès posà les bases dels estudis històrics, sociològics i antropològics 

del segle XIX. En el cas de la història, aquesta influència es fa especialment evident si 

comparem l‟obra de Montesquieu amb la d‟autors com Hegel, Mommsen i Marx. 

Algunes de les claus d‟aquesta importància és l‟aplicaciñ del mètode hipotètico-

deductiu, i d‟una perspectiva materialista, en l‟anàlisi històric, per part de Montesquieu. 

Però a més del materialisme, cal destacar la seua atenció especial per aquells aspectes 

relacionats amb l‟organitzaciñ social i l‟economia, la qual cosa el converteix en un dels 

pioners del “materialisme històric” tal i com el concebrien Marx i Engels. Però al 

mateix temps, Montesquieu fou un dels autors més influents del moviment il·lustrat a 

nivell europeu, i tingué una influència especial entre els autors escocesos. Montesquieu 

constitueix, de fet, el fil conductor que canalitza l‟herència de l‟humanisme cívic de 

Maquiavel, Harrigton i Fletcher, i de la reacció whig d‟autors com D. Defoe, amb la 

Il·lustraciñ escocesa, que s‟iniciaria mig segle després que el debat hagués deixat de 

trobar-se en el seu punt àlgid en territori anglès. Montesquieu, a més a més, té la virtut 

d‟unificar totes aquestes aportacions prèvies sota un sol discurs, que combinava 

elements clàssics i moderns, de gran coherència interna, i que demostraria tenir una 

enorme acollida en tota Europa, després de la publicació de L‟Esprit des Lois. En aquest 

sentit, resulta interessant destacar la enorme influència de Montesquieu sobre els autors 

de l‟Encyclopédie (tal i com s‟observa en l‟article esclavage, i molts altres), i com, al 

mateix temps, pràcticament cap dels autors d‟aquesta obra arribaren a compartir 

plenament l‟esquema “modernista” i progressista de L‟Esprit des Lois, sinó que 

seguiren vinculats, en certa mesura, a l‟esquema clàssic de l‟humanisme cìvic. 

 

Els autors de l‟escola escocesa, en canvi, sì que adoptarien plenament el discurs 

de Montesquieu, el farien seu, i el desenvoluparien més enllà del que ho havia arribat a 

fer l‟autor francès. Aixì per exemple, les idees de progrés, comerç lliure, i importància 

de l‟economia sobre l‟organitzaciñ polìtica, es convertirien en el centre de la reflexió 

dels autors escocesos, mentre que en Montesquieu només havien format part d‟un 
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conjunt de problemes més ampli. Per altra banda, l‟interès crìtic (d‟herència pirronista) 

que apareix en nombroses parts de l‟obra de Montesquieu per contrastar la veracitat de 

certes fonts, pràcticament desapareix en els autors escocesos, que es concentren més en 

l‟activitat especulativa. Finalment, entre els autors escocesos s‟observa també un 

allunyament major dels grans temes de la reflexió política clàssica, que en L‟Esprit des 

Lois seguien tenint un pes fonamental sobre el desenvolupament general de l‟obra. Fins 

a cert punt es podria dir que, si Montesquieu encara mostra una continuïtat amb la 

tradició humanista, en el sentit que el centre de la seua anàlisi i reflexió continuen sent 

les fonts clàssiques, entre els autors escocesos aquestes deixen de ser els referents 

principals, i passen a ser-ho John Locke, Montesquieu, Hume, i l‟observaciñ directa de 

la realitat que els envoltava.  A partir de totes aquestes influències prèvies es 

configuraria el que Pocock ha anomenat el “paradigma jurisprudencial-cívic”.  
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4. 3. 2. EL NAIXEMENT DE LA INTERPRETACIÓ “ESCLAVISTA” DEL MÓN 

ANTIC: DAVID HUME 

 

 

a) El discurs de l'humanisme cívic en el debat demogràfic del segle XVIII: Robert 

Wallace 

 

 Un dels temes que atragué una major atenció dels intel·lectuals i polítics del 

segle XVIII fou el “debat sobre la demografia”. Des de meitat del segle XVII, s‟havia 

començat a desenvolupar en els camps intel·lectual i cortesà la “doctrina mercantilista”, 

que es basava en la idea segons la qual, aquell país que aconseguís obtenir una major 

població i el monopoli de les grans rutes comercials, aconseguiria la supremacia sobre 

els demés. La difusiñ d‟aquesta doctrina fou un dels resultats del desenvolupament de 

l‟estat-nació, dels grans beneficis que s‟estaven començant a obtenir dels dominis 

colonials i comercials transatlàntics, i de l‟absolutisme monàrquic. Segons Rothbard 

(1995: 213-214), des de la perspectiva absolutista, l‟estat (representat per la figura de la 

monarquia), devia atraure i mantenir a poderosos grups econòmics dins del propi país a 

partir de privilegis i atorgar prioritat, front a forces econòmiques estrangeres. A partir 

d‟aquì s‟estableix un fort lligam entre determinats grups mercantils i la monarquia. Un 

dels grans artífexs del mercantilisme fou el ministre Colbert, que controlà la política 

mercantilista francesa entre els anys 1661 i 1683, i impulsà l‟establiment de monopolis, 

de noves activitats productives, de l‟establiment de colònies comercials, i també 

productives (entre les que destaca, l‟establiment de plantacions esclavistes a les 

Antilles). Aquesta doctrina predominà en els àmbits cortesans fins el darrer terç del 

segle XVIII, quan diversos economistes, com A. Smith o els membres de l‟escola 

fisiocràtica francesa, o polítics com els ministres Turgot (França) o Campomanes 

(Espanya), començaren a defensar els avantatges del “comerç lliure”. 

 

 Un dels efectes de la “doctrina mercantilista” en el segle XVIII fou la gran 

difusió que obtingué durant aquest període el “debat sobre la demografia”, en el qual 

intervingueren diversos intel·lectuals per tal d‟indicar quina era la millor forma 

d‟aconseguir que es multipliqués la poblaciñ dels països de l‟Europa moderna. En 

aquest context, la postura defensada des del paradigma de l‟humanisme cìvic és que el 

mñn antic s‟havia trobat més poblat que el modern com a conseqüència de l‟existència 
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d‟una organitzaciñ polìtica i econòmica molt millors que les de l‟Europa moderna. El 

missatge polìtic que se‟n derivava del discurs mantingut per aquests autors resulta, 

doncs, evident: calia reformar les institucions polìtiques i l‟organitzaciñ econòmica de 

l‟Europa moderna per tal d‟aproximar-se als nivells demogràfics de l‟antiguitat. 

 

 Entre les reformes proposades pels membres de l‟humanisme cìvic es trobava la 

del francès Melon, que a l‟Essai politique sur le commerce proposava la reintroducció 

de l‟esclavatge a Europa en vistes dels bons resultats que aquest havia donat en el mñn 

antic, i a l‟Amèrica colonial. Segons Melon, la igualtat dels homes era només una 

quimera, i l‟esclavitud era només la forma major de subordinaciñ. És molt possible que 

aquesta defensa de l‟esclavatge fos la que motivà l‟elaborada crìtica que fa Montesquieu 

de la institució en el Llibre XV de L‟Esprit des Lois. 

 

 Al voltant de l‟any 1750 el clergue escocès de tendències liberals Robert 

Wallace,
378

 reprenia el tema de la demografia en una conferència realitzada en la 

Societat Filosòfica d‟Edimburg.
379

 Posteriorment, a partir del debat sorgit amb el seu 

amic David Hume, Wallace decidí revisar i ampliar el text de la seua conferència, que 

finalment apareixia publicat el 1753 a Edimburg amb el títol: A Dissertation on the 

Numbers of Mankind in Antient and Modern Times: in which the superior Popolousness 

of Antiquity is mantained. Tal i com es pot observar, Wallace es pot ubicar en la posició 

de “l‟humanisme cìvic” segons la qual, l‟antiguitat havia sigut més poblada com a 

conseqüència de la superioritat de les seues institucions, entre les quals es trobaven la 

llibertat individual i el repartiment igualitari de les terres. Però la lectura de Wallace es 

fixava més en la qüestió ètica que en les institucions, i insistia en el fet que els antics 

portaven a terme un mode de vida: simple, frugal i virtuós. Així doncs, el discurs de 

Posidoni que vinculava la decadència de Roma amb la difusió del luxe i la corrupció de 

les costums, es mostrava especialment útil des de la perspectiva religiosa de Wallace. 

No per casualitat, entre les principals influències d‟aquest es trobava la Utopia de 

Tomàs Moro (Luehrs, 1987: 330-333). El text de Wallace ens demostra, per tant, fins a 

quin punt l‟ideal de l‟humanisme cìvic també fou incorporat per alguns eclesiàstics, 
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 Luehrs defineix a Wallace com: “a Christian rationalist, closer to Locke than to Shaftesbury, whom he 

noneteless admired” (1987:  320). 
379

 Wallace fa referència a aquesta lectura a l‟inici de la seua obra, però no indica l‟any exacte en què la 

realitzà (Wallace, 1753: iii). 
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especialment per aquells que, com Wallace, tenien una visió menys ortodoxa de la 

doctrina, i es trobaven més oberts a les tendències filosòfiques del seu temps. 

 

 Un dels aspectes que més interessa destacar del text de Wallace és que a l‟inici 

de la seua argumentació, realitza ja una descripció pionera de la teoria de les etapes, per 

a indicar que les poblacions que no posseïen l‟art de l‟agricultura estarien menys 

poblades: 

 

  “A rude and barbarous people, living by hunting, fishing or pasturage, or on the 

spontaneous product of the earth, without agriculture, commerce and arts, can never be so 

numerous as a people inhabiting the same tracts of land, who are well skilled in agriculture an 

civilized by commerce: since uncultivated can never maintain so many inhabitants, as cultivated 

lands.” (1753: 16).
380

  

 

 És molt possible darrere del plantejament d‟aquesta màxima es trobe la 

influència de L‟Esprit des Lois de Montesquieu, que Wallace llegí abans de finalitzar 

aquest text (Luehrs, 1987: 322). De ser així, resulta interessant destacar que d‟entre els 

diferents elements d‟anàlisi tinguts en compte per Montesquieu, Wallace prestés una 

major atenciñ a l‟econòmic. En tot cas, Wallace es separaria de Montesquieu i de Defoe 

en l‟establiment que a les societats els corresponia la superioritat, i es mantenia fidel a 

l‟ideal del republicanisme cìvic: 

 

  “For if there is very nearly an equal division of the lands, and into such small shares, 

that they can yield more than what is necessary to feed and clothe the labourers in a frugal and 

simple manner; tho‟, in such situation, there is little room for commerce with strangers [...]  

  Hence, we may conclude that when any antient nation divided its lands into small 

shares, and when even eminent citizens had but a few acres to maintain their families, tho‟such a 

nation had bud little commerce [...] it must have abounded greatly in people. This was in a 

particular manner the case of Rome for several ages” (1753: 17). 

 

 Tal i com podem observar, Wallace fa una lectura democràtica de l‟ideal cìvic, 

semblant a aquella realitzada T. Moro, i més tard per Harrington. Per altra banda, en el 

fragment s‟observa la influència del discurs posidionià i del conegut fragment de Plini 
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 Agraïm al Department of Classics de la Universitat de Nottingham, l'haver-nos facilitat l'accés a la 

font de recursos "EBBO. Early English Books Online", sense la qual no ens hagués resultat possible 

consultar l'obra de Wallace. 
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“el vell”. En oposició a aquest model ideal, Wallace afiram que allà on: “the lands are 

very unequally divided, and are capable of maintaining many more than those who 

cultivate them, that country must be thinly peopled” (1753: 17-18). Però a més 

d‟aquestes qüestions de tipus econòmic, Wallace també estudia altres possibles motius 

en l‟ordre ètic, institucional, i d‟organitzaciñ social, que pogueren explicar el fet que el 

món antic es trobés més poblat que el modern. Entre aquests motius Wallace indica “the 

difference of antient and modern customs, with respect to servants and the maintenance 

of the poor” (1753: 87). En aquest punt, Wallace coincidia amb Fletcher (1698) en 

posar de manifest el caràcter perjudicial de l‟abundància de captaires (beggars), i 

d‟aquells que: “having no substance on their own, can only support themselves by daily 

labour” (1753: 88), és a dir, els treballadors assalariats. Segons Wallace, aquest tipus de 

persones es trobaven en males condicions per formar famílies i reproduir-se, ja que no 

disposaven dels recursos suficients per a mantenir els seus fills. En l‟antiguitat, en 

canvi, la situació hauria sigut molt diferent, ja que: 

 

  “For men, they were either able to support themselves, and if they fall into poverty, 

became most commontly the property of rich men; and the masters finding their account in the 

number of their slaves, for cultivating their lands, and working in all kind of trades, encouraged 

them to marry, and took good care of their children, who beame their property” (1753: 88-89). 

 

 Així, Wallace coincidia amb Fletcher en indicar que, si es tenien en compte els 

avantatges i els inconvenients de la situaciñ de l‟Europa moderna, i la de les societats 

antigues, s‟arribava a la conclusiñ que la situaciñ de l‟antiguitat resultava més positiva, 

ja que, com a mínim, els esclaus i els seus fills havien sigut mantingut pels seus 

propietaris, mentre que a l‟Europa moderna ningú es feia càrrec dels pobres i dels seus 

fills, i que fins i tot els treballadors assalariats es trobaven pitjor proveïts, del que ho 

havien estat els antics esclaus (1753: 89-90). Wallace admetia que alguns esclaus havien 

sigut tractats amb “molta severitat” durant l‟antiguitat, però indicava que en alguns 

estats, i “de forma especial en Atenes”, havien existit lleis que protegien als esclaus. 

Wallace, afegia que ell no pretenia defensar la instituciñ de l‟esclavatge, però que en la 

qüestiñ que examinava, sobre la poblaciñ, calia admetre que l‟esclavatge havia 

contribuït en major mesura a l‟augment de la poblaciñ en l‟antiguitat, que no pas els 

pobres del món modern (1753: 91). Un fet que, segons Wallace, quedava provat pel 
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gran nombre d'esclaus que havien existit en “totes les repúbliques del món antic”, tal i 

com quedava demostrat pels següents motius: 

 

  “From Athenaeus we have conjectured, that in Athens, where agriculture and the 

mechanic arts [...] were honoured, they were thrice as many as the free citizens: and we 

reasonably believe, they were more numerous in other states, where the free citizens neglecting 

agriculture and mechanic arts, left these to their states, employing themselves wholly in the 

management of public affairs, or in war, as was the custom in Lacedaemon; and accordingly we 

find, that the Lacedaemonians had a prodigious number [...] almost every page of antient history 

demonstrates the great multitude of slaves; which gives occasion to a melancholy reflexion, that 

when the world was best peopled, it was not a world of free men, but of slaves.” (1753: 91-92). 

 

 El fragment que acabem de citar resulta interessant per diversos motius. En 

primer lloc, perquè ens demostra la importància del fragment d'Ateneu (6. 262b-275b) 

en la configuració de la concepció moderna sobre l'esclavitud antiga. En aquest cas, 

Wallace fa ús de la menció d'Ateneu (6. 272b) a la població d'Atenes en ocasió de la 

17a. olimpíada, segons la qual en la ciutat existien 21000 ciutadans, 10000 residents 

estrangers (o metecs), i 400000 esclaus (οἰκέηαι). En segon lloc, el fragment ens 

demostra, un cop més, la importància fonamental de la idea del “menyspreu del treball” 

en els clàssics, en la formació de la concepció moderna del pes que hauria tingut el 

treball esclau entre els antics. En aquest cas, però, cal destacar el fet que Wallace era 

conscient de l'existència de diferents consideracions del treball entre diferents estats de 

l'antiguitat, i en concret, entre les poleis d'Atenes i Esparta, tal i com ja havien posat de 

manifest alguns autors de l'antiguitat, com Heròdot (Hist. 2. 166-167), i Aristòtil 

(Política). Destaquem això, perquè després de Wallace, diversos autors del segle XVIII 

tendiren a ignorar aquest fet, i a generalitzar el menyspreu als treballs manuals a tots els 

sectors de la població, tal i com demostrem més avall. Per altra banda, resulta també 

destacable que el principal referent de la importància de l'esclavatge en l'antiguitat per a 

Wallace (com per a la majoria d'autors del segle XVIII) fos la població dels hilotes 

sotmesos a Esparta, que la historiografia actual no classifica dins la condició d'esclaus, 

sinó d'una forma de dependència diferent, de tipus col·lectiu. 

 

 Finalment, cal indicar el fet que Wallace, tot i enquadrar-se, en termes generals, 

dins l‟ideari del paradigma de l‟humanisme cìvic, també admetia alguns dels elements 

negatius del món antic (probablement influït per Montesquieu), i finalitzava amb 
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l‟observaciñ que aquell món que havia sigut més poblat: “it was not a world of free 

men, but one of slaves” (1753: 92). D‟aquesta manera Wallace deixava establerta, sense 

saber-ho, la base sobre la qual es sustentaria la crítica progressista de la Il·lustració 

escocesa al discurs de l‟humanisme cìvic.  

 

 

b) David Hume i l’assaig “Of the Populousness of Ancient Nations” 

 

 David Hume (1711-1766) és el primer representant destacat de la Il·lustració 

escocesa, i un dels pensadors més importants del segle XVIII europeu, especialment en 

els àmbits de la filosofia i la historiografia. Bona part dels autors més destacats de la 

Il·lustració escocesa, com Adam Smith i John Millar, reconegueren a Hume com “el seu 

mestre”, tot i que aquest no arribà mai a impartir classes a les universitats on aquests 

autors es formaren. Per altra banda, en França Montesquieu, Russeau, i altres il·lustrats 

coneguts reconegueren el geni de Hume, i compartiren diversos interessos i opininons 

comuns. Entre aquests, destaca de forma especial Montesquieu, que es troba, en bona 

mesura, en la base de moltes de les principals premisses desenvolupades pels 

representants de la Il·lustració escocesa (com Hume i Smith), i al seu temps, fou un dels 

principals introductors de l'obra de Hume en França. 

 

 En la biografia que ell mateix redactà,
381

 Hume indica que era el fill menor 

d‟una famìlia d‟ascendència noble, però amb escassos recursos, d‟una localitat propera 

a Edimburg. El fet que el seu germà major heretés la major part de les propietats, fou un 

dels motius que portà a Hume (a més del seu interès per les lletres), a ingressar a la 

facultat de dret d‟Edimburg. Hume indica que, des d‟un principi, es sentì més inclinat a 

llegir els clàssic, i alguns filòsofs moderns, que no pas a seguir les lliçons dels seus 

mestres. No obstant, destaquem aquest període de formació com a jurista, perquè ens 

permet traçar un vincle amb els seus predecessors, Jean Bodin i Montesquieu, que 

també es destaquen pel seu interès pel tema de l‟esclavatge, i pel caràcter metòdic de la 

seua metodologia d‟estudi del passat.  
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 My own life, escrita en 1776, i publicada per primera vegada en 1778 (Hume, 1987: xxxi-xli). 
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 En 1734 deixà la universitat i es dirigí a Bristol, aconsellat per alguns amics, a 

provar fortuna en el mñn empresarial que, no obstant, no atragué l‟interès de Hume. En 

tot cas, destaquem l‟episodi perquè ens mostra la mobilitat de la que era capaç un 

membre de les classes mitjanes o baixa noblesa, com era Hume, en la Gran Bretanya de 

la primera meitat del segle XVIII. Per altra banda, Hume posseeix un cert paregut amb 

el protagonista del Robinson Crusoe de Defoe, en el sentit que representa al personatge 

que al llarg de la seua vida aconseguí arribar a una posició econòmica de “certa 

opulència”, com ell mateix diu, a pesar de procedir d‟un context relativament pobre. 

Aquest és un dels motius que ajuden a explicar que Hume pogués arribar a trencar amb 

els esquemes ideològics i conceptuals que predominaven en el seu temps, i abracés 

plenament la ideologia progressista lligada a la corrent moderada al partit whig (de la 

qual n'era partidari).
382

 El mateix 1734 es traslladà a França (a la Flèche, Anjou) on 

escrigué Treatise of Human Nature, que publicà a Londres a la seua tornada el 1738. 

Aquesta obra, que és considerada actualment un dels principals exponents de 

l‟empirisme filosòfic, no obtingué cap èxit en la seua època (Hume, 1987: xxxiv). A 

partir d‟aquì, Hume evolucionà cap a temes de caràcter més polìtic i historiogràfic, que 

publicà, per primera vegada el 1742 sota el nom de Essays Moral and Political, i que sí 

obtingueren un gran èxit en la seua difusió, tot i que també li valgueren la fama d‟ateu i 

materialista. En aquesta publicació es pot observar, clarament, que Hume era un fervent 

defensor del règim de la monarquia parlamentària establerta en 1688, i que ell situava 

com una solució intermèdia entre els dos extrems en què s'havia mogut Anglaterra 

durant la Guerra Civils: els partidaris de la monarquia absoluta (representants en el pla 

intel·lectual per l'obra de Hobbes), i els partidaris de la república popular (a la qual es 

trobava lligat Harrington). Aquesta opinió s'observa de forma de forma clara a l'assaig 

VII, anomenat “Whether the British Government Inclines More to Absolute Monarchy, 

or to a Republic”, que inicia fent referència a l'obra de Harrington, segons la qual, en 

Anglaterra s'havia d'establir una república popular basada en el repartiment igualitari de 

les terres, que fes impossible el reestabliment de la monarquia. Front a aquesta idea, 

Hume estableix que el règim defensat per Harrington constituïa un ideal que, tot i 

desitjable, no resultava possible aplicar en la realitat. Segons Hume, si s'intentava 

implantar un règim d'aquest tipus el país cauria en una guerra civil infinita, com a 
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 Tal i com podem observar en alguns dels seus escrits, com per exemple els assaigs: "Of the 

Independency of Parliment", "Whether the British Government Inclines More to Absolute Monarchy, or 

to a Republic", "Of the Parties in General", tots ells inclosos en els Essays Moral and Political, publicats 

el 1742 (Hume, 1987: 42-72). 
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conseqüència de les disputes sorgides entre les diferents faccions, que es dirimirien de 

forma violenta. Una monarquia, pel contrari, garantia la pau del país, però aquesta no 

podia gaudir d'un poder absolut, perquè d'aquesta manera desapareixeria qualsevol tipus 

de llibertat, i equivaldria a una “eutanàsia” de la constitució britànica. En conclusió, 

Hume establia:  

 

  “Thus, if we have reason to be more jealous of monarchy, because the danger is more 

imminent from that quarter; we have also reason to be more jealous of popular government, 

because that danger is more terrible. This may teach us a lesson of moderation in all our political 

controversies” (1987 [1742]: 53). 

 

 És important tenir en compte aquesta posició política defensada per Hume, 

perquè més endavant, trobarem aplicats els mateixos principis en les seues 

comparacions entre l'època antiga i la moderna. 

 

 A partir de la publicació dels Essays Moral and Political, Hume començà a ser 

conegut per les seues opinions polítiques i filosòfiques, motiu pel qual es guanyà 

l‟enemistat de l‟església escocesa, i se li impedì l‟entrada a la Universitat d‟Edimburg. 

Hume continuà treballant en la mateixa línia, i en 1752 tornà a publicar els Essays, amb 

la incorporaciñ d‟una sèrie nova d‟assaigs, sota el nom de Political Discourses, i que 

encara obtingueren una millor acollida del públic, no només a Gran Bretanya, sinó 

també a França, on foren publicats poc després. L‟any 1752 obtindria el càrrec de 

director de la biblioteca d‟advocats d‟Edimburg, des de la qual començà a elaborar la 

seua obra més ambiciosa: History of England (1762). Aquesta obra aconseguí una gran 

difusió (set edicions en vida de l‟autor), i es convertì en la història d‟Anglaterra més 

llegida fins a l‟apariciñ de l‟obra de Macaulay. En 1757 marxà un altre cop a França 

com a secretari de lord Hertford en l‟embaixada britànica, on residì des de 1763 a 1767. 

Durant aquest període la seua fama augmentà i entrà en contacte amb els il·lustrats 

francesos, entre els quals es trobava Rousseau, que acompanyà a Hume en la seua 

tornada al Regne Unit.  

 

 Entre els Political discourses publicats el 1752 es trobava l‟assaig “Of the 

Popolousness of Ancient Nations”, que elaborà com a resposta a la intervenció de 

Wallace en la Societat Filosòfica d'Edimburg, i que Hume pogué estudiar amb detall 
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gràcies a que el mateix Wallace, li facilità el seu manuscrit en l'estiu del 1751.
383

 Segons 

Luehrs (1987), els dos filòsofs conduïren el debat en uns termes tan educats i amigables, 

amb un elevat respecte cap als arguments de l'altre, que es convertiren en un model de 

com conduir el debat en termes il·lustrats. De fet, el mateix Montesquieu s'interessà per 

l'assumpte, i aconseguí un editor francès que publiqués ambdós treballs, que 

proporcionaren l'oportunitat de continuar la controvèrsia en territori francès, on 

Mirabeau va prendre la posició de Wallace, i Chastellux la de Hume (Luehrs, 1987: 

321). 

 

 La intervenció de Hume en aquest debat marca un punt d'inflexió en diversos 

aspectes de gran importància per a l'objecte de la nostra recerca, que van, des de la 

forma d'aproximar-se a la història antiga, a la concepció del paper de l'esclavatge en 

l'economia i les societats de l'antiguitat. El principal motiu d'aquest canvi, es posa de 

manifest en el mateix motiu de la controvèrsia amb Wallace: la defensa del món modern 

per sobre de l‟antic. Per aquest motiu, en l'assaig trobem algunes de les primeres 

manifestacions evidents de l'adopció plena del paradigma progressista en la història, que 

autors com Defoe i Montesquieu, havien començat a manifestar en alguns aspectes, de 

forma pionera. De la mateixa manera que aquests, Hume fou un partidari del règim 

whig, dels canvis socio-econòmics que s'estaven produint a la seua època, i de la difusió 

del comerç. Així doncs, Hume es situa en el bàndol contrari del defensat per Andrew 

Fletcher. Aquest és un fet important, perquè el discurs de Hume s'estructura, no només 

com una resposta a Wallace, sinó també a Fletcher, la qual cosa afectaria en el fet que 

prestés una atenció especial a la qüestió de l'esclavatge. 

 

 El punt pel qual s'inicia l'assaig de Hume és, de forma significativa, una crítica a 

la concepció que predominava entre els defensors del paradigma cívic, segons la qual el 

món antic havia sigut superior al modern en tots els aspectes: 

 

  “In the flourishing age of the world, it may be expected, that the human species should 

possess greater vigour both of mind and body, more prosperous health, higher spirits, longer life, 

and a stronger inclination and power of generation. [...] yet as it must still be uncertain, whether, 

at present, it be advancing to its point of perfection, or declining from it, we cannot thence 

presuppose any decay in human nature. To prove, therefore, or account for that superior 
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 Wallace publicaria, al seu temps, el seu treball el 1753, com a resposta a l'assaig de Hume que 

aparegué publicat el mateix any. 
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popolousness of antiquity, which is commonly supposed [...] will scarcely be admitted by any 

just reasoner.” (Hume [1752] 1987: 377-378) 

 

 El fragment ens mostra, tal i com hem indicat més amunt,
384

 que Hume pren 

consciència del que aquesta idea no procedia només de l'observació empírica, sinó que 

es tractava, més aviat, d'una idea preconcebuda. Segons Hume, no existien evidències 

clares que en el moment en què ell escrivia, es trobaren en un estat de “decadència” 

respecte al món antic. Tal i com hem vist més amunt, des dels inicis del Renaixement, 

els humanistes tendiren a adoptar el discurs metahistòric de la decadència, i a aplicar-lo 

a tota la història de la humanitat. Hume, per contra, plantejava la utilització de 

l'empirisme i del mètode hipòtetico-deductiu per a examinar la qüestió de la diferència 

de població entre els antics i els moderns: 

 

  “We know not exactly the numbers of any kingdom, or even city, at present: How can 

we pretend to calculate those of ancient cities and states, where historians have left us such 

imperfect traces? For my part, the matter appears to me so uncertain, that [...]  I shall intermingle 

the enquiry  concerning with that concerning which ought never to be admitted, where the facts 

can be ascertained with any tolerable assurance. We shall, first, consider whether it be probable, 

secondly, from what we know of the situation of society in both periods, that antiquity must have 

been more populous; whether in reality it was so. If I can make it appear, that the conclusion is 

not so certain as is pretended, in favour of antiquity, it is all I aspire to.” (1987: 381). 

 

 A partir d'aquest fragment, es fa evident la utilització del mètode-hipotètico 

deductiu per part de Hume, que manifesta clarament quin és el seu objectiu previ: 

demostrar que la idea de que el món antic es trobà més poblat que el modern es troba 

infundada. Per a fer això, segueix un escrupolós anàlisi de la informació aportada per les 

fonts clàssiques, molt més sistemàtic del que s'observa en cap dels defensors del 

republicanisme cívic abans citats. És possible que aquesta anàlisi tan acurada sorgís, 

precisament, pel fet que Hume pretenia enfrontar-se a la que, en aquells moments, era la 

concepció més generalitzada.  

 

 Segons Hume, per a tractar la qüestió de la població, calia analitzar les societats 

antigues des de dos punts de vista diferent: de la situació “domèstica”, per un costat, i la 

“política”, per l'altre. La primera situació feia referència a l'organització econòmica i 
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social dels antics en l'àmbit de la família, mentre que la segona feia referència a tots 

aquells aspectes que afectaven a tota la comunitat (la guerra, el tipus d'organització 

social i política, etc). Entre aquestes dues dimensions, Hume començava per la 

domèstica, sobre la qual establia el següent: 

 

  “The chief difference between the domestic œconomy of the ancients and that of the 

moderns consists in the practice of slavery, which prevailed among the former, and which has 

been abolished for some centuries throughout the greater part of Europe.” (1987: 383). 

 

 Hume és el primer autor que afirma que la principal diferència entre l'economia 

del món antic i el modern la constituïa l'esclavatge. Durant els segles XIX i XX, aquesta 

noció ha tingut una gran importància en la historiografia de l'antiguitat, especialment 

entre les corrents anomenades “marxistes”, però al voltant de 1750, cap autor havia 

arribat a manifestar aquesta idea de forma expressa (tot i que aquesta es trobava ja 

present, de forma implícita, en els discursos de J. Bodin i Montesquieu). El fet que 

Hume es fixés en la rellevància de l'esclavatge en l'economia antiga, es derivava, en 

primer lloc, de l'atenció que els seus contrincants ideològics, A. Fletcher i R. Wallace, li 

havien dedicat. Per això, la frase que segueix immediatament aquesta afirmació és la 

següent: 

 

  “Some passionate admirers of the ancients, and zealous partizans of civil liberty, (for 

these sentiments, as they are, both of them, in the main, extremely just, are found to be almost 

inseparable) cannot forbear regretting the loss of this institution; and whilst they brand all 

submission to the government of a single person with the harsh denomination of slavery, they 

would gladly reduce the greater part of mankind to real slavery and subjection.” (1987: 383). 

 

 A partir d'aquí, Hume trobava un dels principals punts dèbils del paradigma 

cívic, sobre el qual podia dirigir una crítica més consistent: com era possible que uns 

defensors tan apassionats de la llibertat, es sentiren còmodes amb la submissió de la 

“major part de la humanitat” a l'esclavitud? Aquesta era una via d'atac a l'ideal cívic 

prou efectiva, tal i com es posaria de manifest en l'escrit de Wallace que apareixeria 

publicat l'any següent: “God forbid! that I should ever be an advocate for slavery, 

ecclesiastic, civil, or domestic, on account of any accidental advantages which it may 

happen to produce” (1753: 91). A continuació, però, Wallace afegia que a pesar d'això, 

calia admetre que en la qüestió de la població, la pràctica de l'esclavatge resultava 
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beneficiosa. Així Wallace, esquivava la polèmica de si, en termes generals, resultava 

més beneficiosa l‟existència de l‟esclavatge per al conjunt de la societat (Fletcher), o si 

pel contrari, es derivaven més perjudicis que beneficis de la seua existència (Hume), i 

finalitzava la qüestió de l'esclavatge amb la següent màxima: “[it] gives occasion to a 

melancholy reflexion, that when the world was best peopled, it was not a world of free 

men, but of slaves.” (1753: 91-92). D'aquesta manera, Wallace arribava a una espècie de 

carreró sense sortida, que també ens trobem en ocasions a l'obra de Montesquieu, ja que 

després d'indicar els avantatges de l'ideal cívic sobre el món modern, menciona algun 

aspecte que posa de manifest la impossibilitat de tornar a aquest món. Tant en Wallace 

com Montesquieu, s'observa una visió escèptica i pessimista de la història, en la qual 

resulta impossible evitar l'existència d'elements negatius en qualsevol tipus de societat 

(en el món antic l'esclavatge, en el món modern factors relacionats amb la corrupció 

causats per la difusió del luxe). Hume, per contra, s'enfronta a la concepció històrica 

d'aquests autors, que es troben a mitjan camí entre el paradigma humanista i el 

progressista, i abraça plenament el segon. Per aquest motiu, Hume no admet l'existència 

de cap element que mostrés una clara superioritat del món antic sobre el modern, i per 

això insistia en la importància de l'esclavatge en l'antiguitat, i del fet que aquesta 

institució posseïa un caràcter més pervers que qualsevol altre tipus de dependència: 

 

  “But to one who considers coolly on the subject it will appear, that human nature, in 

general, really enjoys more liberty at present, in the most arbitrary government of Europe, than it 

ever did during the most flourishing period of ancient times. As much as submission to a petty 

prince, whose dominions extend not beyond a single city, is more grievous than obedience to a 

great monarch; so much is domestic slavery more cruel and oppressive than any civil subjection 

whatsoever.” (1987: 383). 

 

 Així, Hume reprenia la classificació d'Aristòtil entre diferents tipus de subjecció, 

i a diferència d'aquest, fixa la seua atenció sobre la situació que patirien els esclaus. A 

diferència d'Aristòtil i Fletcher, i molts altres autors dels períodes antic i modern, Hume 

considerava a tots els éssers humans com iguals, i des d'aquest punt de vista, resultava 

intolerable que alguns foren tractats de forma totalment despòtica. En aquesta 

concepció, Hume tenia alguns predecessors, com Posidoni i Plutarc en l'antiguitat, i J. 

Bodin i Montesquieu, a l'època moderna. Però Hume mostra un antiesclavisme més 

avançat que qualsevol dels seus predecessors, ja que condemnava, tant l'esclavitud 
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antiga, com la que en època moderna s'aplicava a les colònies.
385

 Arribats a aquest punt, 

resulta també destacable que Hume siga el primer autor modern en el qual hem trobat 

l'observació de que el tipus de dependència a la qual es trobaven sotmesos els ilotes, no 

es corresponia a l'esclavitud pròpiament dita (anomenada de tipus “personal”, per la 

majoria d'autors del segle XVIII): “The only slaves among the Greeks that appear to 

have continued their own race, were the Helotes, who had houses apart, and were more 

the slaves of the public than of individuals.” (1987: 394). 

 

 L'extrem oposat a Hume el trobem en el seu predecessor A. Fletcher, el qual ja 

havia plantejat una resposta al tipus d'atac dirigit per Hume:  

 

  “We are told there is not a slave in France; that when a slave sets his foot upon French 

ground, he becomes immediately free: and I say, that there is not a freeman in France, because 

the king takes away any part of any man‟s property at his pleasure.” (2010 [1698]: 40). 

 

 Algunes dècades més tard de la publicació de l'assaig de Hume, J. J. Rousseau 

encara replicaria als enemics de l'ideal cívic en termes molt similars: mentre que en 

l'antiguitat alguns homes havien sigut esclaus, en la França de la seua època no existia 

cap home lliure. Hume, per contra, s'aferrava a la crítica a l'esclavitud, que seguint a 

Montesquieu (1748. 15. 1),
386

 considerava perjudicial, tant per als esclaus com per als 

mateixos amos: 

 

  “Nor can a more probable reason be assigned for the severe, I might say, barbarous 

manners of ancient times, than the practice of domestic slavery; by which every man of rank was 

rendered a petty tyrant, and educated amidst the flattery, submission, and low debasement of his 

slaves.” (1987: 384). 

 

 En aquest fragment s'observa a clarament com l'esclavitud es converteix en el 

principal element de crítica del món antic. Però la clau per a la interpretació del discurs 

històric de Hume (i dels seus seguidors) és el terme barbarous. A ulls dels defensors 

                                                 
385

 Montesquieu acceptava l'existència d'aquesta última, fixant l'atenció en la diferència racial que 

separava als esclaus de les colònies de la població europea. Bodin fou un fervent enemic de l'esclavitud-

mercaderia, però sí admetia l'existència d'altres formes de dependència, que considerava inclús 

necessàries (de forma similar a Posidoni).  
386

 Vid. més amunt (cap. 4. 2. 2.): “L'esclavage [...] n'est utile ni au maître ni à l'esclave; à celui-ci, parce 

qu'il ne peut rien faire par vertu; à celui-là, parce qu'il contracte avec ses esclaves toutes sortes de 

mauvaises habitudes [...] qu'il devient fier, prompt, dur, colère, voluptueux, cruel.” (Montesquieu, 1845  

[1748. 15. 1] : 214). 
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escocesos del progressisme històric, com Hume, Adam Smith i J. Millar, el món antic 

constituïa un món estrany, i fins a cert punt, “salvatge”, que sense cap tipus de dubte, es 

trobava en un estadi evolutiu inferior al de l'Europa moderna. Aquesta perspectiva es 

posa clarament de manifest quan Hume passa de la dimensió “domèstica”, a la 

“política”, i fa un repàs de tots els factors característics de les societats antigues que, en 

comparaciñ a l‟Europa moderna, havien repercutit negativament en l‟augment de la 

població. A partir d‟aquestes, Hume extreia la següent conclusiñ: 

 

  “The equality of property among the ancients, liberty, and the small divisions of their 

states, were indeed circumstances favourable to the propagation of mankind: But their wars were 

more bloody and destructive, their governments more factious and unsettled, commerce and 

manufactures more feeble and languishing, and the general police more loose and irregular. 

These latter disadvantages seem to form a sufficient counterbalance to the former advantages; 

and rather favour the opposite opinion to that which commonly prevails with regard to this 

subject.” (1987: 420-421). 

 

 El fragment que acabem de citar constitueix, a més, el primer dels elements que 

segons Hume, calia destacar entre les diferències polítiques entre el món antic i el 

modern. Així, el caràcter reduït de les repúbliques antigues no hauria representat un 

avantatge per a l'augment de la població, sinó tot el contrari. A partir d'aquí, resulta 

evident que ens trobem davant d'un nou paradigma interpretatiu, que planteja la 

interpretació contrària que fins aleshores havia predominat sobre qüestions com la 

mesura dels estats, la guerra o la pràctica del comerç. Front a l‟humanisme cìvic, que 

s‟havia basat en l‟ideal agrìcola dels autors socràtics i estoics, i en el qual les pràctiques 

del treball artesanal i el comerç eren considerades de forma negativa (servils per als 

socràtics, i motiu de corrupció de la societat, per als estoics), Hume defensava un 

plantejament absolutament contrari, tal i com podem observar en les següents línies: 

 

  “All our later improvements and refinements, have they done nothing towards the easy 

subsistence of men, and consequently towards their propagation and encrease? Our superior skill 

in mechanics; the discovery of new worlds, by which commerce has been so much enlarged; the 

establishment of posts; and the use of bills of exchange: These seem all extremely useful to the 

encouragement of art, industry, and populousness. Were we to strike off these, what a check 

should we give to every kind of business and labour, and what multitudes of families would 

immediately perish from want and hunger? And it seems not probable, that we could supply the 

place of these new inventions by any other regulation or institution.” (1987: 420). 
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 En aquest fragment podem observar com els defensors del “sistema whig”, o 

membres del “paradigma jurisprudencial-cívic” (segons la terminologia creada per 

Pocock), substitueixen la perspectiva ètica (tant cristiana, com humanista) que havia 

predominat fins aleshores, i la substitueixen per una altra que podríem qualificar 

“d‟utilitària”. Des d‟aquesta nova perspectiva, el desenvolupament de la tècnica, 

l‟expansiñ colonial, i el creixement del comerç i de la producciñ manufacturera, eren 

considerades de forma positiva perquè havien proporcionat un major benestar a l‟ésser 

humà. Per altra banda, Hume destacava també el benefici que suposava per a 

l‟agricultura l‟apariciñ d‟altres tipus d‟activitats econòmiques, posant aixì les bases de 

la teoria de la “divisió del treball” d‟Adam Smith (i posteriorment recollida per Marx): 

 

  “The most natural way, surely, of encouraging husbandry, is, first, to excite other kinds 

of industry, and thereby afford the labourer a ready market for his commodities, and a return of 

such goods as may contribute to his pleasure and enjoyment. This method is infallible and 

universal; and, as it prevails more in modern government than in the ancient, it affords a 

presumption of the superior populousness of the former.” (1987: 419-420). 

 

 La base de la idea del profit econòmic que proporcionava la divisió del treball 

procedia de les idees que havia exposat l‟economista anglès William Petty (1623-1687) 

a l‟obra Political Arithmetic (1690), i posteriorment seguides per altres estudiosos, com 

el professor de la Universitat d‟Edimburg, Francis Hutcheson (1694-1746).
387

 Segons 

aquest, resultava més fàcil fabricar una mercaderia si aquesta era elaborada en cada un 

dels seus components per un artesà diferent, com succeïa en la indústria naval o algunes 

manufactures de les grans ciutats, que si tot el procés d‟elaboraciñ requeia sobre una 

sola persona (Smith, 1976: 84, Nota al ). Hume també utilitzaria el mateix principi per a 

criticar la hipòtesi mantinguda per Wallace (i altres autors), de que l‟esclavatge hauria 

sigut beneficiñs per a l‟augment de la poblaciñ, perquè els propietaris haurien propiciat 

la seua reproducció. Segons Hume, la realitat hauria sigut la contrària, perquè els 

propietaris d‟esclaus atenesos i romans haurien trobat més rentable adquirir esclaus de 

territoris més pobres, que invertir en la criança i educació dels verna. Hume, a més, 

posava com a exemple, la situació que es donava entre els propietaris de plantacions 

esclavistes de les colònies americanes.  

                                                 
387

 Aquest últim, i Hume, constitueixen els “pares” del pensament d‟Adam Smith, com ell mateix 

reconegué (Rothbard, 1995: 420-431). 
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 El que ens manifesta tot plegat, és la formulaciñ d‟un esquema històric 

progressista d‟una enorme coherència interna en la ment de Hume, en el qual es 

trobaven ja presents molts dels elements que seran exposats d‟una forma més clara per 

diversos autors posteriors (A. Smith, J. Millar, Reitemeier, Marx...), i que tindran una 

importància fonamental en el desenvolupament de la historiografia contemporània (és a 

dir, des dels inicis del segle XIX fins a l‟actualitat). Un discurs, en el qual es trobaven 

també presents alguns dels elements fonamentals de la concepció del paper de 

l‟esclavatge en les economies antigues que es convertirà en paradigma en la 

historiografia contemporània, tal i com podem observar en els següents fragments: 

 

  “the ancients, besides those who attended on their person, had almost all their labour 

performed, and even manufactures executed, by slaves, who lived, many of them, in their family 

[...] If there be any suspicion, therefore, that this institution was unfavourable to propagation, 

(and the same reason, at least in part, holds with regard to ancient slaves as modern servants) 

how destructive must slavery have proved? [...] 

  the practice of slavery, being so common in antiquity, must have been destructive to a 

degree which no expedient could repair. All I pretend to infer from these reasonings is, that 

slavery is in general disadvantageous both to the happiness and populousness of mankind, and 

that its place is much better supplied by the practice of hired servants.” (1987: 393, 396). 

 

 A partir d‟aquests fragments es posa ja de manifest la interpretació 

historiogràfica segons la qual l‟esclavatge hauria tingut un paper determinant en 

l‟economia “dels antics” (the ancients), i que aquesta presència tan important hauria 

tingut conseqüències negatives per a aquestes societats. Tal i com hem vist més amunt, 

en l‟esquema històric de les Considérations es feia present una idea molt similar: 

l‟esclavatge hauria sigut un dels productes de l‟expansionisme romà que hauria 

provocat la crisi del sistema perquè entraria en contradicció amb les pròpies institucions 

(creades per a un tipus de societat basada en el repartiment igualitari de la terra). Segons 

Montesquieu, les monarquies modernes oferien l‟avantatge de no trobar-se en 

contradicció amb la desigualtat de la terra i el creixement de les riqueses, i per tant, el 

sistema no tenia perquè dirigir-se cap a la seua autodestrucció (com havia succeït en el 

cas romà). Però Montesquieu no arribava a establir un esquema teleològic de la història, 

com sí es fa present en Hume, on tota la història és presentada com un progrés lineal 

d‟etapes necessàries, i en el qual l‟època moderna es presentava com l‟època més 
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propera a la perfecciñ. Entre aquestes etapes, l‟antiguitat constituïa un perìode durant el 

qual, el que Marx denominaria “treball per a altres” seria exercit per esclaus, mentre que 

a l‟època moderna, aquest seria realitzat per treballadors assalariats (hired servants), 

que donarien majors resultats per al conjunt de la societat. Aquí Hume estableix 

exactament la interpretació contrària que Wallace sobre el profit del treball assalariat (ja 

que per a aquell, el treball esclau resultava més beneficiós), i avança una de les idees 

que tindran major importància en el discurs d‟Adam Smith: els avantatges del treball 

realitzat per assalariats lliures, que per esclaus, i la identificaciñ d‟aquests amb diferents 

perìodes històrics (esclavitud en l‟antiguitat, i treball assalariat a l‟època moderna). 

 

 El fet que la concepció històrica de Hume ens mostre clarament les línies 

principals que seguirà la historiografia contemporània (tant en al qüestiñ de l‟esclavatge, 

com de la interpretació general de la història), fa que les seues possibles inclinacions 

polítiques adquirisquen una enorme importància. En aquest sentit, resulta interessant 

destacar que, segons ell, tots aquests beneficis (divisió del treball, difusió del comerç, 

progrés de la tècnica...), resultaven superiors als que s‟hagueren pogut desprendre de la 

“suposada” superioritat de les institucions dels antics.
388

 En tot cas, aquests institucions, 

havien sigut també les causants de molts dels inconvenients que s‟observen en la 

història antiga, segons Hume, com una major presència de la violència i dels 

enfrontaments entre membres de la pròpia comunitat. Aquests eren un dels resultats que 

es desprenien de la formació de “governs populars” o “democràcies”, tal i com s‟havien 

produït en l‟antiguitat en els casos de l‟Atenes clàssica, i de la Roma arcaica:  

 

  “The very quality of freemen gave such a rank, being opposed to that of slave, that it 

seemed to entitle the possessor to every power and privilege of the commonwealth. Solon‟s laws 

excluded no freeman from votes or elections, but confined some magistracies to a particular 

census; yet were the people never satisfied till those laws were repealed. [...] 

  Servius Tullius‟s laws seem equal and reasonable, by fixing the power in proportion to 

the property: Yet the Roman people could never be brought quietly to submit to them. 

  In those days there was no medium between a severe, jealous Aristocracy, ruling over 

discontented subjects; and a turbulent, factious, tyrannical Democracy. At present, there is not 

one republic in Europe, from one extremity of it to the other, that is not remarkable for justice, 

lenity, and stability” (1987: 415). 

                                                 
388

 Tal i com podem observar a l‟antepenúltim dels fragments que hem citat, que conclou amb la frase: 

“And it seems not probable, that we could supply the place of these new inventions by any other 

regulation or institution.” (1987: 420).  
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 Destaquem aquests fragments perquè la crítica que fa Hume de les democràcies 

antigues, coincideix plenament amb la que feia als “radicals” del seu temps que 

demandaven l‟aboliciñ de la monarquia, i l‟establiment d‟una república popular: 

 

  “There is no doubt, but a popular government may be imagined more perfect than 

absolute monarchy, or even than our present constitution. But what reason have we to expect that 

any such government will ever be established in Great Britain, upon the dissolution of our 

monarchy? If any single person acquire power enough to take our constitution to pieces, and put 

it up a-new, he is really an absolute monarch; and we have already had an instance of this kind, 

sufficient to convince us, that such a person will never resign his power, or establish any free 

government.” (1987: 52). 

 

 La comparació entre ambdós assaigs ens permet observar la influència decisiva 

de les idees polítiques de Hume en la seua interpretació de les societats antigues, a pesar 

de que en ell també es faça present, la utilitzaciñ d‟un mètode d‟aproximaciñ al passat 

molt més proper al que podríem qualificar de “metodologia científica” que qualsevol 

dels seus predecessors. Això ens mostra el fort lligam que existeix entre la concepció de 

la història i de l‟esclavitud antiga contemporànies i la ideologia lligada al govern whig, 

que és on es configuren les bases del pensament liberal contemporani. 
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4. 3. 3. LA “TEORIA DE LES ETAPES” I EL PROGRÉS HISTÒRIC: DE LORD 

KAMES A ADAM SMITH 

 

 

a) El desenvolupament del progressisme històric durant les dècades de 1750 i 1760 

 

 El sorgiment de la concepció progressista de la història a principis del segle 

XVIII provocà, tal i com hem pogut comprovar en Montesquieu i Hume, l‟apariciñ 

d‟una nova interpretaciñ de les societats antigues, i de l‟evoluciñ històrica que aquestes 

havien experimentat. A les obres de D. Defoe, Montesquieu i Hume, hem pogut 

comprovar l‟existència d‟un component ideològic comú, que els portava a emfasitzar la 

idea de “progrés”, i a realitzar una interpretació similar de la història (i de manera 

particular, la història antiga). A pesar d‟això, cap d‟aquests autors s‟aturà a reflexionar 

sobre la forma i el ritme concrets en què es produiria aquest progrés, en relació a la 

successió de fenòmens històrics coneguts. El motiu és que l‟objectiu principal de tots 

tres autors fou defensar una nova concepció del món, en la qual el present ja no 

necessitava recórrer al passat per a millorar, sinó que pel contrari, el present es convertia 

en el referent principal sobre el qual guiar les accions futures. 

 

 Un cop exposada aquesta visió, en canvi, començà a plantejar-se la necessitat 

d‟explicar amb més detall de quina forma funcionaria aquest progrés, i a integrar dins 

aquesta idea tota la història europea coneguda, i no només les èpoques antiga i moderna. 

Per aquest motiu, un dels factors més importants en la “construcció” de la concepció 

progressista de la història que s‟opera al llarg del segle XVIII, fou la incorporaciñ del 

que actualment anomenem “l‟època primitiva” (aleshores anomenada “salvatge”), i de 

“l‟edat mitjana” (aleshores anomenada “època feudal”). La introducciñ d‟aquestes dues 

fases donaria lloc a la creació de tot un discurs macrohistòric coherent que permetria 

superar totalment els esquemes explicatius de tipus teològic (de la religió), o basats en 

la idea de decadència (del món clàssic), i elaborar una nova conceptualització general de 

la història. En altres paraules, en el segle XVIII assistim a un procés de substitució de 

paradigmes, que al segle XIX, es faria efectiu amb la imposició de la concepció 

progressista de la història. 
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 El procés d‟implantaciñ de l‟esquema progressista de la història ha sigut un dels 

principals objectes d‟estudi de Ronald L. Meek (1981), segons el qual cal destacar la 

significació de la “teoria de les etapes”. Aquesta teoria, que fou una creació de la 

Il·lustració escocesa durant la segona meitat del segle XVIII, es basava en la idea de que 

l‟ésser humà havia passat necessàriament per una sèrie d‟estadis evolutius, basats en els 

diferents “modes de subsistència”, que eren: el caçador (hunter), el ramader (shepherd), 

l‟agrìcola (agriculture), i el comercial (commerce). Cada un d‟aquests conceptes fa 

referència a un estadi evolutiu superior a l‟anterior, de forma que s‟ubiquen en un 

esquema històric de tipus ascensional o progressista. Europa constituïa l‟exemple 

perfecte, ja que havia passat per tots aquests estadis, fins a arribar al superior, o de 

màxima felicitat, que era el del “comerç”. La utilització del concepte “comerç” no era, 

com s‟haurà pogut observar, innocent, sinñ que es trobava estretament vinculat amb la 

ideologia whig que hem comentat als capítols anteriors, i que es trobava present a 

Defoe, Montesquieu i Hume. 

 

 R. L. Meek (1981) i altres autors (Duchet, 1975; Pocock, 1999b), han relacionat 

l‟apariciñ d‟aquesta idea amb el contacte que els colons europeus havien tingut amb les 

poblacions indígenes americanes. En aquest sentit, cal destacar que, entre la segona 

meitat del segle XVII, i la primera del XVIII, es desenvolupà un debat entre diversos 

autors europeus (fonamentalment anglesos i francesos), sobre l‟origen de la poblaciñ 

indígena americana, i els motius del seu “escàs desenvolupament” de les arts i les 

ciències. Entre aquests, destaquen les obres de John Ogilby : America : being the latest, 

and most accurate description of the New World (1671), i Lafiteau: Moeurs des 

sauvages ameriquains, comparées aux moeurs des premiers temps (1724) (vid. Meek, 

1981 : 37-67). Una situaciñ que, com diversos d‟aquests autors observaren, coincidia 

amb la situació dels “tàrtars”, nom amb el qual s‟identificaven les poblacions situades 

en bona part de l‟estepa russa, eren de caràcter nòmada, i basaven el seu sistema de vida 

en la ramaderia (Meek, 1981: 37-67). Sens dubte, Montesquieu tenia en ment les 

reflexions d‟aquests autors quan escrivia, a l‟inici de les Considérations, que en els 

inicis, el mode de vida dels romans havia sigut el mateix que el dels tàrtars.
389

 En tot 

cas, la mateixa apariciñ d‟aquest debat sobre les possibilitats que oferien les poblacions 

tàrtares i americanes per a comprendre com era la humanitat en els seus orígens, ens 
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 Vid. més amunt, cap. 4. 2. 2. 
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posa de manifest la vinculació que existeix entre la crisi religiosa que es comença a 

experimentar a Europa des de finals del segle XVIII, i els inicis de les “ciències 

humanes”, com a recerques sobre els orìgens de la humanitat més enllà de l‟explicaciñ 

que oferia la Bíblia. 

 

 R. L. Meek ha destacat el fet que l‟any 1758, aparegués publicada a França 

l‟obra d‟Antoine-Yves Goguet, De l‟origine des loix, des arts, et des sciencies; et de 

leurs progrês chez les anciens peuples. Segons Goguet, després del Diluvi universal i de 

la “confusió de llengües”, es produí la “dispersió de famílies”, que entraren en el màxim 

estat de “profunda ignorància” i “barbàrie extrema”, aleshores els homes eren 

fonamentalment recol·lectors, i duien a terme una vida poc diferent a la dels animals. 

Però a partir de cert moment, es començà a produir una evolució cap a la domesticació 

dels animals, i posteriorment a l‟agricultura, que els permetria abandonar el nomadisme, 

i assentar-se de forma permanent en una zona, la qual cosa faria possible el “progrés de 

les arts i les ciències” (Goguet, apud. Meek, 1981: 93-95). És interessant destacar que, a 

pesar de partir de la història bíblica, Goguet utilitza una explicació materialista  i 

econòmica (ja que es basa, en els modes de subsistència), per a explicar l‟evoluciñ 

humana.  

 

 Però abans d‟aparèixer l‟obra de Goguet, i simultàniament al discurs pronunciat 

per Turgot a la Sorbona el 1750, hem vist com R. Wallace i D. Hume presentaven ja 

alguns dels elements fonamentals que caracteritzaran el desenvolupament de la teoria de 

les etapes i la concepció progressista entre els autors escocesos de les dècades de 1750 i 

1760. Així per exemple, hem pogut comprovar com Wallace ja posseïa la idea de que 

un poble “rude and barborous, living by hunting, fishing or pasturage”, sense 

agricultura, comerç, ni arts, no podria ser mai tan nombrós com aquells que posseïen el 

coneixement de l‟agricultura i del comerç (Wallace, 1753: 16). El fragment ens mostra 

que a principis de la dècada de 1750, o des de finals de la de 1740, s‟estava configurant 

ja la teoria de les etapes, i que, pel que sembla, el referent dels indígenes de les colònies 

americanes jugà un paper important (probablement en relació al debat teòric al qual hem 

fet referència més amunt). Per altra banda, en el discurs introductori de l‟obra d‟Andrew 

Fletcher (1698), trobàvem també presents els elements bàsics per a traçar una història 

del progrés humà des de finals de l‟edat mitjana fins al segle XVIII, com la que 
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realitzaria William Robertson en 1762 (i que comentem més avall), però que Fletcher es 

negà a realitzar degut a les seues conviccions ideològiques.  

 

 A l‟obra de Hume, en canvi, no trobem cap referència explìcita a l‟evoluciñ 

històrica de l‟Europa moderna, o al pas de societats salvatges a les “civilitzades”, però sí 

trobem una extensa defensa de la idea de “progrés”. De fet, el mateix terme de 

“progrés”, que és un llatinisme que fa acte d‟apariciñ en diverses llengües europees 

durant el segle XVI, comença a ser utilitzat pels autors escocesos de forma sistemàtica 

pels autors escocesos a partir de la meitat del segle XVIII, per a referir-se al 

desenvolupament cap a millor de les societats humanes. I el primer autor en el qual hem 

observat una utilització sistemàtica del terme en aquest sentit (front a la pràctica 

inexistència en la literatura anterior), és David Hume, que titula un dels seus assaigs: 

“Of the Rise and Progress of the Arts and Sciencies” (publicat el 1742). No obstant, a 

pesar del que sembla suggerir-nos el tìtol, a l‟assaig no trobem cap referència a la teoria 

de les etapes, sinñ que constitueix una defensa dels governs de tipus civil (l‟origen dels 

quals Hume situa a l‟època clàssica), i de l‟existència d‟un conjunt d‟estats connectats 

entre sì pel comerç i la polìtica, en referència a la situaciñ de l‟Europa moderna.  

 

 La influència d‟aquest tipus de reflexions (entre les quals cal destacar els noms 

de Montesquieu i Hume), i de l‟experiència de l‟ocupaciñ d‟Edimburg durant darrera 

revolta jacobita (1742-43), portaria a diversos autors escocesos a donar un pas més en la 

configuració de la interpretació progressista de la història durant la dècada de 1750. 

Entre aquestes, les primeres en aparèixer publicades foren les obres de lord Kames, 

Historical law-tracts (1758), i de John Dalrymple, Essay towards a general history of 

feudal property in Great Britain (1757). El primer autor que cal destacar és Henry 

Home, més conegut pel nom de lord Kames (1696-1782), per ser d‟una generaciñ 

anterior a Dalrymple (1726-1810), i perquè, segons sembla, començà a redactar les 

seues reflexions abans que el primer. Així, Dalrymple indicava a la introducció del seu 

llibre, que apareixia publicat un any abans que el de Kames, que en la seua elaboració 

havia fet servir: Many [...] papers as yet unpublished, though they were open to me” 

(1758: iv). Kames fou un dels jutges de la cort suprema d‟Escòcia, la qual cosa ens 

indica la seua formació jurídica, com Montesquieu i Hume, i com aquest últim, contrari 

a les reivindicacions jacobites. Lord Kames és conegut actualment per haver sigut un 
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dels primers autors en formular la “teoria de les etapes”, cosa que es fa present des del 

mateix Prefaci de l'obra, que s'inicia de la següent manera: 

 

  “The history of mankind is a delightful subject. A rational inquirer is not less 

entertained than instructed, when he traces the gradual progress of manners, of laws, of arts, 

from their birth to their present maturity. Events and subordinate incidents are, in each of these, 

linked together, and connected in a regular chain of causees and effects. Law in particular 

becomes then a rational study, when it is traced historically, from its first rudiments among 

savages, through successive changes, to its highest improvements in a civilized society. And yet 

the study is seldom conducted in this manner. Law, like geography, is taught as if it were a 

collection of facts merely: the memory is employed to the full, rarely the judgment.” (1758: iii). 

 

 En el fragment trobem presents la gran majoria dels elements característics de la 

concepció progressista que hem esmentat al capítol introductori d'aquest apartat dedicat 

al segle XVIII. En primer lloc, la concepció segons la qual tots els elements que 

componien la societat (les costums, les lleis i les arts), s'havien mogut des d'un estadi 

“d'infantesa” a la present “maduresa”, a través d'un “progrés gradual”. En segon lloc, la 

dialèctica entre “salvatges” i “societat civilitzada” com els dos referents principals 

d'aquesta evolució progressiva. Finlament, Kames indicava que estudis d'aquest tipus 

“encara eren molt rars a la seua època”, durant la qual, el que predominava era la 

concepció de la geografia i la jurisprudència com: “a collection of facts merely”. Així 

Kames es presenta com un pioner en la utilitzaciñ d‟una perspectiva històrica 

conjectural, o filosòfica, en la qual jugaven un paper fonamental la concepció evolutiva 

progressista de la societat. Una concepció en la qual fa acte de presència també, de 

forma pionera, la “teoria de les etapes”, segons la qual, existia una vinculació entre 

mode de subsistència, nivell de desenvolupament, i tipus d‟organitzaciñ socio-política, 

tal i com podem observar a continuació: 

 

  “Hunting and fishihing, in order for sustenance, were the original occupation; of man. 

The shepherd life succeeded; and the next stage was that of agriculture. These progressive 

changes, in the order now mentioned, may be traced in all nations, so far as we have any remains 

of their original hidory. The life of a fisher or hunter is averse to society, except among the 

members of single families. The shepherd life promotes larger societies, if that can be called a 

society, which has scarce any other than a local connexion. But the true spirit of society, which 

consists in mutual benefits, and in making the industry of individuals profitable to others as well 

as to themselves, was not known till agriculture was invented. Agriculture requires the aid of 
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many other arts. This circumstance connects individuals in an intimate society of mutual support, 

which again compacts them within a narrow space.” (Criminal law, 51). 

 

 Kames fa referència a Montesquieu com un dels autors als quals tenia més 

estima, en diverses parts de la seua obra, però Kames fa descansar l‟evoluciñ històrica 

en un determinisme econòmic que no trobem en Montesquieu, per al qual també 

influïen altres factors, com les “costums”, la religiñ, o la geografia, en l‟organitzaciñ 

política dels pobles. Kames, en canvi, fa referència només al mode de garantir-se la 

subsistència a l‟hora d‟explicar aquesta evoluciñ. En aquest sentit, podem traçar una 

vinculaciñ major amb el pensament de Hume (al qual fa referència Kames a l‟inici 

d‟aquest fragment). Però a diferència de Kames, Hume no arribà a traçar en cap moment 

de la seua obra, una evoluciñ clara d‟estadis evolutius, de caçadors, pastors, i finalment, 

agricultors. Així doncs, cal destacar les influències, en primer lloc, del debat sobre els 

orígens de la humanitat en relació a les poblacions americana i tàrtara, en segon lloc, de 

l‟anàlisi materialista de les societats de Montsequieu, en tercer lloc, del progressisme 

hsitòric whig que trobem ja en Defoe, i finalment, de l‟interès escocès per l‟economia 

(que es fa ja manifest en l‟obra de Hume).  

 

 La següent fita que cal destacar en aquest procés d‟evoluciñ i configuraciñ del 

“paradigma progressista” en la història, és l‟apariciñ de l‟assaig de John Dalrymple 

(1757). L‟interès de Dalrymple consisteix en el fet que utilitza la perspectiva 

progressista per a fer una història de la “propietat feudal”. El tìtol de l‟obra
390

 ens posa 

de manifest la formaciñ també jurìdica de l‟autor, que no obstant, pren una perspectiva 

d‟història conjectural, o filosòfica, en aquest assaig. Això el converteix en un dels 

principals precedents de la configuració de la interpretació progressista de la història, no 

només al nivell abstracte que trobem en la teoria de les etapes de Kames (que també es 

troba present a l‟obra de Dalrymple), sinó aplicat a un període concret de la història 

europea: l‟edat mitjana o “època feudal”.
391

 A partir d‟aquì, Dalrymple realitza una 

història de l‟evoluciñ de la propietat que tindrà una gran importància en el pensament 

d‟Adam Smith, en l‟obra de “l‟escola jurìdica alemanya”, i en últim terme, la teoria 

històrica de Marx i Engels.
392

 No obstant, amb això no volem dir que Dalrymple siga el 

responsable del desenvolupament d‟aquesta idea, però sì que fou un dels primers en 
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exposar-la: és molt probable que Adam Smith ja hagués desenvolupat idees similars 

durant la mateixa època, com ha defensat R. L. Meek (1981: 99-128).
393

 Tal i com hem 

indicat més amunt, el mateix Dalrymple indicava a la “dedicació” introductòria de la 

seua obra que havia pogut consultar “many papers” que encara no havien sigut publicats 

per a l‟elaboraciñ de la seua obra. Entre aquests escrits, és possible que es trobés el de 

lord Kames, o que tots dos partiren d‟una mateixa font (A. Smith?), ja que s‟observa un 

alt nivell de coincidència en la relació que fan ambdós autors, quasi simultàniament, de 

la “teoria de les etapes”, tal i com podem observar en el següent fragment de l‟obra de 

Dalrymple: 

 

  “In tracing the history of the alienation of land-property [...] the progress of society 

must be traced. The first state of society is that of hunters and fishers; among such a people the 

idea of property will be confined to a few [...] moveables; and subjects which are immoveable, 

will be esteemed to be common. [...] The next state of society begins, when the inconveniences 

and dangers of such a life, lead men to the discovery of pasturage [...] the shepherds will have no 

notion of property in immoveables, nor of right of possession longer than the act of possession 

lasts. [...] A third state of society is produced [...] when [...] strike out new arts of life, and 

particuarly the art of agricultre. This art leading men to bestow thought and labour upon land, 

increases their connection with a single portion of it; this connection [...] produces the notion of 

property. (1757: 86-88). 

 

 El fragment ens mostra coincidències destacables amb el text de Kames, però 

també una novetat important, que és el fet de fixar-se en la relaciñ de cada un d‟aquests 

tipus de societat al concepte de propietat. És interessant destacar que els exemples que 

cita per a aquests tipus de societat són: els indígenes americans, en el cas dels caçadors-

recol·lectors, els patriarques bíblics en el cas de les societats ramaderes, i els romans, en 

el cas de l‟estadi agrìcola. En aquest sentit, l‟únic personatge del qual hagués pogut 

prendre aquestes idees Dalrymple és Adam Smith, que des del curs 1751-1752 impartia 

classes de lògica, i a partir del curs següent, de filosofia moral, a la Universitat de 
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Glasgow. Un altre autor destacat de la Il·lustració escocesa, John Millar, assistí a les 

classes d‟Adam Smith durant el seu primer curs com a professor de lògica, durant el 

qual indica que: “Mr Smith [...] soon saw the necessity of departing widely from the 

plan that had been followed by his predecessors, and directing the attention of his 

pupils to studies of a more interesting and useful nature than the logic and metaphysics 

of the schools.” (Millar apud. Meek-Raphael-Stein, 1982: 1). En el curs següent, Millar 

assistí al primer curs de filosofia moral que impartí Smith, sobre el qual indica el 

següent:  

  “En este tema siguió el plan que parecía haber sugerido Montesquieu, esforzándose por 

trazar el progreso gradual de la jursprudencia, tanto pública como privada, desde las épocas más 

rudas hasta las más refinadas y por señalar los efectos de las artes que han contribuido a la 

subsistencia y a la acumulación de propiedad, produciendo las mejoras o cambios 

correspondientes en la ley y el gobierno.” (Millar apud. Meek, 1981: 108-109). 

 

 Així doncs, des del curs acadèmic 1752-1753, Adam Smith difongué la 

concepció progressista de la història i la teoria de les etapes en les seues classes en uns 

termes similars als que trobem a les obres de Kames i Dalrymple. No disposem de cap 

testimoni més complet del contingut de les classes d‟Adam Smith durant els seus 

primers cursos, però sí del que impartí entre els anys 1762-1763, gràcies a la publicació 

dels apunts d‟un dels seus alumnes, entre els quals trobem el següent: 

 

  “Before we consider [...] the [...] methods by which property is acquired it will be 

proper to observe that the regulations concerning them must vary considerably according to the 

state or age society is in at that time. There are four distinct states which mankind pass thro: 1
st
, 

the Age of Hunters; 2
dly

, the Age of Shepherds; 3
dly

, the Age of Agriculture; and 4
thly

, the Age of 

Commerce. 

  If we should suppose 10 or 12 persons of different sexes settled in an uninhabited 

island, the first method they would fall upon for their sustenance would be to support island, the 

first method they would fall upon for their sustenance would be to support themselves by the 

wild fruits and wild animals which the country afforded. [...] This is the age of n hunters. In 

process of time, as their numbers multiplied, they would find the chase too precarious for their 

support. They would be necessitated to contrive some other method whereby to support 

themselves.” (Smith [1762-1763. 27-28], 1982a: 14) 

 

 El primer que podem observar en aquest text és l‟existència d‟un elevat nivell de 

coincidència amb els plantejaments de Kames i Dalrymple, fins al punt que, tots tres, 
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semblen procedir d‟una font comú, com demostra el fet que, els tres autors, 

coincideixen destacar la multiplicació de la població, com la causa que motivaria el pas 

d‟un tipus de societat caçadora a una altra pastora, i d‟aquesta última, a una agrìcola. 

Tal i com es pot observar, ens trobem davant d‟un model altament teòric i abstracte, ja 

que situa aquesta evolució com una sèrie de passos que necessàriament s‟havien de 

produir, i no té en compte l‟explicaciñ geogràfica de l‟apariciñ de la ramaderia i 

l‟agricultura, que actualment fem servir en la ciència prehistòrica, i que ja Montesquieu 

havia fet servir. Un altre aspecte que ens interessa destacar és la frase amb que s‟inicia 

l‟explicaciñ: “Before we consider [...] the [...] methods by which property is acquired it 

will be proper to observe that the regulations concerning them must vary considerably 

according to the state or age society is in at that time.” Aquí Smith fa referència a la 

teoria de les etapes com una idea bàsica que calia tenir en compte, sense fer cap 

referència a la possible novetat d‟aquesta, o al seu caràcter hipotètic, la qual cosa ens fa 

sospitar que la idea constava ja d‟un cert nivell de difusiñ. A favor d‟aquesta hipòtesi 

apunta també l‟exemple de l‟illa deserta que fa servir Smith, la qual ens podria indicar 

la influència del Robinson Crusoe de Defoe. Finalment, cal destacar el fet que “l‟edat 

del comerç” siga el nom amb que és anomenat l‟última de les fases de 

desenvolupament, perquè ens permet observar clarament la connexió ideològica que 

existeix entre D. Defoe, Montesquieu i Hume. 

 

 No obstant, existeixen també elements que ens posen de manifest la novetat de 

la teoria de les etapes en la segona meitat del segle XVIII, i una d‟elles és el fet que, a 

les lliçons de Smith, aquesta adquireix una importància insòlita en els autors anteriors, 

tal i com indiquem més avall. Una altra prova la constitueix el fet que el 1767 Smith 

acusés de plagi al que fins aleshores havia sigut el seu amic, Adam Ferguson, davant la 

publicaciñ de l‟obra An Essay on the History of Civil Society, en la qual Ferguson 

realitza una explicació socio-econòmica de l‟evoluciñ de la humanitat, des dels estadis 

més “salvatges i primitius”, als més “moderns i civilitzats” (Hamowy, 1968: 249).  

 

 En tot cas, el procés sembla imparable, ja que l‟any 1762 l‟obra de William 

Robertson, The History of the reign of the emperor Charles V, apareixia publicada amb 

una extensa introducció anomenada “A view of progress of society in Europe from the 

Roman empire to the begining of sixteenth century”, que constitueix la primera història 

d‟Europa elaborada plenament sobre la base del progressisme. Per altra banda, el 1771, 
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apareixia publicada l‟obra de John Millar, Observations Concerning the Distinction of 

Ranks in Society, que també fou professor de jurisprudència a la Universitat de Glasgow 

i amic d‟Adam Smith, i en la qual, la teoria de les etapes constituïa el centre de l‟estudi, 

que partia de plantejaments molt semblants als de Ferguson.
394

 A pesar d‟això, en el 

present treball hem agrupat a aquests autors de forma separada i prèvia a Adam Smith, 

per dos motius: en primer lloc, perquè les seues obres ens permeten observar més 

clarament es produì l‟evoluciñ de les idees, des del paradigma de l‟humanisme clàssic, 

al paradigma del progressisme històric i la interpretació materialista i socioeconòmica 

de la història. En segon lloc, perquè en Adam Smith és on s‟observa un major nivell de 

desenvolupament d‟aquest nou paradigma interpretatiu de la història, i una major 

proximitat amb la historiografia dels segles XIX i XX (especialment del materialisme 

històric, ja que Adam Smith fou la principal influència de Marx en la seua interpretació 

de la història).  

   

 Entre aquests autors, ens interessa destacar, en primer lloc, el cas d‟Adam 

Ferguson. Aquest havia nascut el 1723 en Logierait (Pertshire), en el territori de les 

Highlands, i actuà com a capellà del primer regiment de highlanders dins l‟exèrcit (és a 

dir, en contra dels jacobites) durant el 1745. En 1757 abandonà la professió religiosa, i 

en 1759 entrà a la Universitat d‟Edimburg com a professor de Filosofia Natural, i més 

tard, de Filosofia Moral. En el camp polític fou membre del “partit moderat” (del qual 

també era membre Robertson), que defensà la unificació amb Anglaterra, la 

independència de l‟església presbiteriana, i l‟adopciñ dels principis de la Il·lustraciñ. És 

a dir, presentaren opinions pròximes a les de Hume, però no arribaren a compartir el seu 

radicalisme en alguns plantejaments, ni el seu escepticisme en el camp religiós. És 

interessant destacar que Ferguson es mostra, en molts sentits, molt més pròxim a Robert 

Wallace (que tenia una ideologia semblant i també fou clergue), que a Hume. En aquest 

sentit, resulta interessant destacar que Ferguson adopta l‟esquema progressista i la teoria 

de les etapes (que constitueixen el motiu principal de An Essay on the History of Civil 

Society), però al mateix temps, es manté fidel a alguns dels principis bàsics del 

paradigma de l‟humanisme cìvic, com sñn la idea de corrupciñ, i l‟excel·lència de la 

societat espartana. D‟acord amb això, podem agrupar a Ferguson al costat de R. Wallace 

i Montesquieu, com aquells autors que es troben a mig camí entre els dos paradigmes, a 
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diferència de Hume i Adam Smith, que adoptarien plenament el paradigma progressista. 

Aquesta posiciñ portava a Ferguson a mantenir una posiciñ respecte a l‟esclavitud 

antiga semblant a la defensada per Fletcher i Wallace, en el sentit que, a pesar de 

mostrar-se contrari al seu caràcter inhumà, ho considerava un mal menor al costat dels 

grans assoliments de les societats de l‟antiguitat, tal i com podem observar en aquest 

fragment, dedicat al cas d‟Esparta: 

 

  “We feel its injustice; we suffer for the helot, under the severities and unequal treatment 

to which he was exposed: but when we think only of the superior order of men in this state; when 

we attend to that elevation and magnanimity of spirit, for which danger had no terror, interest no 

means to corrupt; when we consider them as friends, or as citizens, we are apt to forget, like 

themselves, that slaves have a title to be treated like men.” (1782 [1767]: 310-311) 

 

 És important destacar aquesta posició ideològica de Ferguson, que no arriba a 

adoptar plenament el discurs progressista, ja que la seua interpretació de la importància 

de l‟esclavatge en l‟economia i les societats de l‟antiguitat no coincideix amb aquella 

que el nou paradigma acabarà implantant (i que ja es comença a posar de manifest en 

Hume i Adam Smith). Aquest fet es pot observar clarament en el següent fragment: 

 

  “In many of the Grecian states, the benefits arising to the free from this cruel 

distinction, were not conferred equally on all the citizens. Wealth being unequally divided, the 

rich alone were exempted from labour; the poor were reduced to work for their own subsistence; 

interest was a reigning passion in both, and the possession of slaves, like that of any other 

lucrative property, became an object of avarice, not an exemption from sordid attentions.” (1782: 

310). 

 

 Tal i com podem observar, Ferguson no estableix una divisió dialèctica de les 

societats de l‟antiga Grècia entre lliures i esclaus (com sì fa Hume, i sobre tot, A. Smith, 

Marx, i bona part dels autors del segle XIX), sinó entre rics i pobres. Un cop establerta 

aquesta divisiñ, Ferguson afegeix que els rics disposaven d‟esclaus, però que aquests 

“became an object of avarice, not an exemption from sordid attentions”. En aquesta 

frase podem observar la presència dels dos discursos procedents de l‟antiguitat que 

influïren, en major mesura, en la concepciñ moderna de l‟esclavitud antiga, el del 

menypreu del treball, i el de la decadència (vid. més amunt, 3. 1.). Dos discursos que 

fins al segle XVII s‟havien utilitzat de forma separada, però que a partir del segle XVIII 

comencen a utilitzar-se de forma combinada (com en el fragment que acabem de citar), 
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com a conseqüència de l‟apariciñ de l‟actitud crìtica envers les fonts clàssiques en 

aquest segle (vid. més amunt, 4. 1.). La única societat on els esclaus sí haurien sigut 

utilitzats per a desprendre‟s dels treballs miserables, i sì que hauria existit una relaciñ 

dialèctica entre lliures i esclaus havia sigut Esparta, que com hem vist més amunt, era 

considerada positivament per Ferguson.  

 

 El següent autor que ens interessa destacar és William Robertson, que també fou 

membre del “partit moderat”, i compartí una posició ideològica molt semblant a la de 

Ferguson. Això es posa de manifest en el fet que Robertson comparteix alguns dels 

principis de l‟humanisme cìvic, com per exemple, la idea de que la llibertat i el grau de 

participaciñ polìtica que havien gaudit els romans de l‟època de la República, era el que 

els havia permés dur a terme grans conquestes, però que aquesta situació havia canviat 

radicalment, quan havien passat a formar part d‟un govern monàrquic, havien perdut 

aquest interès (Robertson, 1787 [1762]: 8). No obstant, l‟obra de Robertson constitueix 

una novetat important en la història de la historiografia perquè traça una història 

d‟Europa, des dels inicis de l‟expansiñ romana, fins als inicis de l‟època moderna, amb 

el següent objectiu: 

 

  “In the obscurity of the chaos occasioned by this general wreck of nations, we must 

search for the seeds of order, and endeavour to discover the first rudiments of the policy and 

laws now established in Europe. [...] in order to exhibit a just view of the state of Europe at the 

opening of the sixteenth century, it is necessary to look back, and [...] to mark the great steps by 

which they advanced from barbarism to refinement” (Robertson, 1787 [1762]: 13). 

 

 El fragment que acabem de citar constitueix una de les claus bàsiques per a 

entendre la filosofia que hi ha al darrere de bona part de la historiografia que s‟ha 

elaborat des de finals del segle XVIII, fins a l‟actualitat. Tal i com podem observar al 

text de Robertson, el progrés no té perquè complir-se d‟una forma absolutament lineal 

(tal i com es pot observar durant el període medieval), però sí que podem observar una 

concepció teleològica de la història, en la qual les idees de decadència, predestinació i 

voluntat divina, són substituïdes per la noció de progrés.  
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b) L’aportació de l’economia política a la historiografia contemporània 

 

 El següent pas que cal destacar en l‟evoluciñ historiogràfica que hem traçat fins 

ara és la configuració de “l‟economia polìtica” en el context de la Il·lustració escocesa. 

Si en els textos que hem citat anteriorment hem pogut observar la configuració de la 

concepció progressista de la història (que es convertirà en paradigmàtica a partir del 

segle XIX), i d‟algunes de les bases del materialisme històric, en aquest apartat, ens 

fixarem en la construcciñ d‟una de les bases fonamentals del pensament contemporani, i 

l‟eix principal de la teoria històrica de Marx (i d‟altres autors del segle XIX). La seua 

importància resulta fonamental en aquest treball, ja que els “pares” de la ciència 

econòmica, James Steuart i Adam Smith, són també els pares del paradigma 

contemporani de que les societats de l‟antiguitat es basaren en el treball esclau. Una 

idea que, com hem vist, consta d‟unes bases importants que procedeixen de la literatura 

clàssica, i que serien tingudes en compte pels autors moderns, però que no seria fixada 

com a paradigma fins a l‟apariciñ de les obres de Steuart i Smith. Unes obres que, al seu 

temps, no podrien haver sigut concebudes de no ser per tota la sèrie d‟aportacions 

prèvies a les quals hem fet referència (entre les quals cal destacar de forma important a 

Montesquieu, Hume, i la configuraciñ de la teoria de les etapes a l‟Escòcia de la segona 

meitat del segle XVIII).  

 

 El primer autor que cal tenir en compte és James Steuart, i la seua obra, An 

Inquiry on the Principles of Political Oeconomy (1767). Steuart nasqué a Edimburg i es 

llicencià a la Universitat d‟aquesta ciutat, però a diferència de la totalitat dels autors als 

quals hem fet referència més amunt, formà part del bàndol jacobita, la qual cosa l‟obligà 

abandonar Escòcia el 1746, i no tornar fins passats set anys. Steuart constitueix l‟últim 

gran representant de la doctrina mercantilista, que durant les dècades de 1760 i 1770 

començà a ser qüestionada per personatges com Adam Smith, o els membres de l‟escola 

fisiocràtica francesa. Per altra banda, Steuart també es diferencia de la majoria d‟autors 

escocesos que hem citat aquí en el fet que no adoptà la concepció progressista (la qual 

cosa concorda amb les seues tendències jacobites), però al mateix temps, tampoc tornà a 

la concepció historiogràfica anterior. Steuart destacà la superioritat dels antics en alguns 

aspectes, i fins i tot, la seua admiraciñ d‟Esparta com l‟estat més perfecte, però al 

mateix temps, subratllà l‟abisme que existia entre el mñn antic i el modern, i la 
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impossibilitat de tornar al primer. Això col·loca a Steuart a una posició similar a la de 

Montesquieu, Ferguson, i R. Wallace.  

 

 Aquest fet es pot observar al capítol VII del llibre I, anomenat: “The effects of 

slavery upon the multiplication and employment of mankind”, en el qual Steuart reprèn 

el debat dut a terme quinze anys abans pels seus camptriotes, D. Hume i R. Wallace. 

Però a diferència d‟aquests, Steuart situa l‟esclavitud, des d‟un principi, com l‟element 

fonamental per a estudiar la qüestió de la població. En aquest sentit, cal destacar la 

influència de l‟assaig de Hume, quan estableix que la diferència principal entre 

l‟economia domèstica dels antics i els moderns la constituïa l‟existència de l‟esclavitud. 

Però un cop ens endinsem al text, descobrim que Stuart no segueix plenament a Hume, 

sinñ que pren una via intermèdia entre aquest i Wallace, i afirma que l‟esclavitud hauria 

contribuït a l‟augment de la poblaciñ en les societats antigues, però que a l‟època 

moderna, la seua utilització resultaria negativa, ja que les condicions eren diferents, i 

l‟augment de la poblaciñ s‟obtenia per altres mitjans, relacionats amb la diversitat de 

riqueses, la producciñ d‟articles de luxe, la divisiñ del treball, i el treball assalariat. En 

l‟antiguitat, aquests principis no es podien fer aplicables, perquè aleshores predominava 

una major “simplicitat de les costums”, i els lliures no estaven disposats per a treballar 

si no era per a si mateixos, de tal manera que l‟esclavitud resultava necessària. Aquesta, 

a més a més, permetia evitar el problema de la pobresa, ja que els esclaus eren 

mantinguts pels mateixos amos. Per a Stuart, resultava inútil plantejar-se la 

reintroducciñ de l‟esclavitud a l‟Europa moderna, perquè les condicions eren diferents i 

aquesta acabaria resultant perjudicial, però de la mateixa manera, les condicions 

diferents de l‟antiguitat la feien necessària, i fins i tot, positiva. Aixì Steuart fa ús de la 

concepciñ mantinguda pels opositors de l‟humanisme cìvic en la primera meitat del 

segle XVIII, de la gran diferència que existia entre el món antic i el modern, per a 

defensar la utilitzaciñ de l‟esclavitud en l‟antiguitat. La conclusiñ final de Stuart era la 

següent: 

 

  “From these principles it appears, that slavery in former times had the same effect in 

peopling the world that trade and industry have now. Men were then forced to labour because 

they were slaves to others; men are new forced to labour because they are slaves to their own 

wants.” (1767: 40) 
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 L‟aspecte que més ens interessa destacar de l‟obra de Steuart és que ens mostra 

com, finalment, l‟esclavitud s‟havia convertit en un dels elements d‟identificaciñ del 

món antic, i diferenciar-los d‟altres èpoques històriques, com la moderna, en la qual 

predominava el treball lliure o assalariat, i la medieval o “feudal”, que havia començat a 

ser definida per autors com Dalrymple (1757) o John Millar (1771), com un període en 

què havia predominat un tipus de dependència diferent (la servitud de la gleva). 

 

 En tot cas, la figura decisiva en la configuració concepció historiogràfica actual 

del treball esclau en l‟antiguitat és Adam Smith. Les altres dues figures decisives del 

segle XVIII foren Montesquieu i Hume, que foren, al mateix temps, dues de les 

influències principals d‟Adam Smith. Tots tres autors compartiren una ideologia molt 

similar en qüestions polìtiques, un alt nivell d‟escepticisme religiñs (que va des del 

deisme d‟arrel cartesiana de Montesquieu, a l‟escepticisme ateista de Hume), una 

concepciñ cientifista de l‟estudi de la història i de la societat, i el progressisme històric. 

Aquests elements també es troben entre altres contemporanis seus, però Hume, 

Montesquieu i A. Smith portaren aquestes idees més enllà que qualsevol dels seus 

predecessors. Tots tres, a més a més, elaboraren obres que causaren un gran impacte en 

la seua època, i que anirien guanyant un nivell d‟aprovaciñ cada cop major, fins al punt 

de convertir-se en pilars fonamentals de la mentalitat científica, filosòfica i econòmica 

de l‟Europa del segles XIX i XX.
395

 

 

 Adam Smith (1723-1790) fou el fill d‟una famìlia distinguida, però de recursos 

moderats, la qual cosa el col·loca en una posició social semblant a la de Hume i la resta 

de membres de la Il·lustració escocesa. El 1737 fou enviat a la Universitat de Glasgow, 

on tingué a Francis Huchqueson, considerat un dels “pares” de la Il·lustració escocesa, i 

el 1740 completà els seus estudis a la Universitat d‟Oxford. Cap al 1750 conegué David 

Hume, el qual esdevingué un dels seus amics més propers, i fou considerat per Smith 

com el seu segon mestre, després de Huchqueson. El 1752 Smith fou designat professor 

de lògica a la Universitat de Glasgow, i el 1752 accedí a la càtedra de filosofia moral. A 

                                                 
395

 Les idees d‟aquests tres autors continuen tenint un pes fonamental en les societats occidentals actuals, i 

de fet, constitueixen la base principal del discurs general de la Uniñ Europea i d‟Estats Units en matèria 

de política exterior, especialment entre els països de religió islàmica (a través de les idees de progrés 

econòmic, racionalisme i llibertat individual). La principal resposta a aquesta construcció filosòfica i 

polìtica en el mñn occidental es configurà a partir del moviment del “maig del 68”, i de l‟apariciñ de la 

filosofia, o crítica, postmoderna, amb autors com Michel Foucault.  

http://ca.wikipedia.org/wiki/1750
http://ca.wikipedia.org/wiki/David_Hume
http://ca.wikipedia.org/wiki/David_Hume
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finals de 1763 Smith es convertí en el tutor del duc de Buccleuch, al qual acompanyà 

durant el seu viatge per Europa (1764-1766), que permeté a Smith conèixer Turgot, amb 

el qual desenvolupà una relaciñ d‟amistat i correspondència que els mantindria en 

contacte durant els anys posteriors. A més, també va conèixer il·lustrats destacats com 

Jean D'Alembert, Voltaire, Rousseau i Helvétius. Smith també tingué l‟oportunitat de 

fer la coneixença de Francois Quesnay, el principal representant de l‟escola econòmica 

francesa de la fisiocràcia (de la qual també formava part Turgot). Així, Adam Smith, de 

la mateixa manera que Hume, pogué completar la seua formació cultural gràcies al 

contacte amb la classe aristocràtica, i a l‟estada a França que se‟n derivà. El 

coneixement de les aportacions de l‟escola fisocràtica degué a ajudar a Smith a perfilar 

la seua teoria econòmica i a superar algunes de les propostes dels fisiòcrates, que vivien 

en un context econòmic més lligat a l‟Antic Règim que el de Smith. A la seua tornada a 

Escòcia, Smith es dedicà a la redacció de la seua obra magna, An Inquiry Into the 

Nature and Causes of the Wealth of Nations, que aparegué publicada en 1776. En 

aquesta obra, que tingué com a influències principals Hume i Montesquieu, Smith 

proposà la tesi que la font de riquesa principal era el treball, i no la propietat, com 

s‟havia considerat fins aleshores.  

 És important remarcar que Adam Smith elaborà la seua reflexió econòmica 

(compresa a La Riquesa de les Nacions), com una part més de les seues reflexions en 

qüestions ètiques i jurídiques, de tal manera que les idees desenvolupades en aquests 

tres camps es troben estretament interrelacionades. De la mateixa manera que en 

Montesquieu i Hume, Smith compon una teoria de la societat de gran solidesa interna, 

que es troba, al seu temps, íntimament lligada amb les seues conviccions polítiques, i les 

seues idees sobre el funcionament de l‟economia. En tot cas, és important destacar 

també l‟apariciñ d‟un interès especial per les qüestions econòmiques per part de la 

major part dels defensors del progressisme històric, i de forma particularment important, 

a Escòcia on, com hem vist, l‟èxit de la unificaciñ amb Anglaterra i el recolzament a la 

monarquia protestant, depenien fortament del progrés de l‟economia (que es començaria 

a fer visible a les Lowlands a partir de la segona meitat del segle XVIII).  

http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Anne_Robert_Jacques_Turgot%2C_Baron_de_Laune&action=edit
http://ca.wikipedia.org/wiki/Jean_le_Rond_d%27Alembert
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Andr%C3%A9_Morellet&action=edit
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Helv%C3%A9tius&action=edit
http://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Francois_Quesnay&action=edit
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 La qüestió a la qual dedica Adam Smith una major atenció en la seua obra La 

Riquesa de les nacions és la de la divisió del treball.
396

 Segons Smith, es tracta de 

l‟element principal que garanteix el progrés econòmic d‟un paìs, ja que com major siga 

el nivell de divisió del treball, major és l‟especialitzaciñ que assoleix cada un dels 

treballadors, la qual cosa repercuteix en una major productivitat del producte final del 

seu treball. Smith no és el primer en desenvolupar aquesta idea que, com hem vist, es 

trobava ja present en el treball de Hume, però sí que la desenvolupa en major mesura, i 

la converteix en la base de la seua teoria de l‟economia i de la història, que es 

fonamenten en el paradigma del progrés i la teoria de les etapes. La primera d‟aquestes 

etapes, la salvatge, és descrita per Smith de la següent manera: 

  “The authority of fortune [...] is very great in opulent and civilized society. [...] The first 

period of society, that of hunters, admits no such inequality. Universal poverty establishes there 

universal equality, and the superiority, either of age, or of personal qualities, arte the feeble, but 

the sole foundations of authority and subordination.” (Smith, 1776. V.i.b.7)
397

 

 El fragment resulta molt interessant perquè Smith comença per admetre que 

entre els caçadors no existia “l‟autoritat de la fortuna” que tenia tanta importància a les 

societats modernes. En aquest sentit, Smith recollia la idea estoica, jurídica i humanista 

de la “bondat original” de l‟ésser humà, i de la idea desenvolupada per diversos viatgers 

i pensadors d‟època moderna (entre els quals es trobaven Montaigne i Rousseau), sobre 

el fet que entre els “salvatges” existien un nivell de llibertat i igualtats “naturals” que 

eren desconeguts a l‟època moderna (com a conseqüència de la corrupciñ d‟aquesta 

“puresa” original). Smith dona la volta a aquesta idea en considerar que els “caçadors” 

eren iguals, però “iguals en la pobresa”, fins al punt que en ocasions es veien obligats a 

abandonar als membres més dèbils del grup, per la seua incapacitat per a mantenir-los: 

  “Such nations, however, are so miserably poor, that from mere want, they are frequently 

reduced [...] to the necessity sometimes of directly destroying, and sometimes of abandoning 

their infants, their old people [...] to perish with hunger [...] Among civilized
398

 and thriving 

nations, on the contrary, though a great number of people do not labour at all, many of whom 
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 Tal i com indica el mateix Smith a la introducciñ i els primers tres capìtols de l‟obra (Smith, 1976: 10-

36 [1776. I. Introduction-I.iii]). 
397

 Aquesta classificaciñ es basa en la de l‟ediciñ de l‟obra de Smith a càrrec de de Campbell i Skinner 

(1976). La numeració llatina en majúscules indica el llibre, en minúscules, el capítol, i en numeració 

aràbiga, el paràgraf dins els quals es troba la cita. Com aquesta classificació permet trobar la cita en 

qualsevol ediciñ de l‟obra de Smith, hem esmentat l‟any d‟ediciñ original (1776), tot i que les nostres 

cites provenen totes de l‟ediciñ de Campbell-Skinner. 
398

 Cursives nostres.  
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consume the produce of ten times [...] more labour than the greater part of those who work; yet 

the produce of the whole labour of the society is so great, that all are often abundantly supplied, 

and a workman, even of the lowest and poorest order, if he is frugal and industrious, may enjoy a 

greater share of the necessaries and conveniences of life than it is possible for any savage to 

acquire.” (Smith [1776: 1] 1976: 10) 

 Així, Smith utilitza la perspectiva econòmica per a destruir el “mite del bon 

salvatge”, que en la mateixa època començà a ser atacat també des d‟altres sectors, com 

ha demostrat Meek (1981). És interessant destacar, des d‟aquest punt de vista, la 

utilitzaciñ de l‟expressiñ “civilized nations”, amb la qual ens trobem molt familiaritzats 

en l‟actualitat, i que començaria a ser utilitzada, precisament, durant aquesta època. La 

“desacralització” de l‟estadi salvatge que realitza Smith ens recorda a aquella realitzada 

per Hume amb l‟època antiga. Tant en un cas com en l‟altre, sñn pràcticament ignorats 

els elements pels quals s‟havien elogiat tradicionalment aquestes societats (la llibertat, 

la igualtat, la independència...), i són destacades la pobresa, i el caràcter miserable i 

brutal d‟aquestes societats, amants de la guerra i desconeixedores dels principis 

d‟educaciñ més bàsics. L‟objectiu originari d‟aquesta concepciñ historiogràfica era, 

com ja hem vist, establir una resposta eficaç al paradigma de l‟humanisme cìvic, però 

aquest també es convertì aviat, en una nova forma d‟entendre la situaciñ d‟aquells 

humans que es trobaven en “el primer estadi”, que era el cas dels indígenes americans. 

A continuaciñ d‟aquest primer estadi caçador-recol·lector, vindria el dels pastors, en el 

qual Smith situa l‟apariciñ de la diversifiaciñ social, que es faria present en la seua 

forma més extrema: 

  “The authority of riches, [...] though great in every age of society, is perhaps greatest in 

the rudest age of society which admits of any considerable inequality of fortune. A Tartar chief, 

the increase of whose herds and stocks is sufficient to maintain a thousand men, cannot well 

employ that increase in any other way than in maintaining a thousand men.The rude state of his 

society does not afford him any manufactured produce [...] for which he can exchange that part 

of his rude produce which is over and above his own consumption. The thousand men whom he 

thus maintains, depending entirely upon him for their subsistence, must both obey his orders in 

war, and submit to his jurisdiction in peace.[...] In an opulent and civilized society, a man may 

possess a much greater fortune and yet not be able to command a dozen people. [...] 

 The second period of society, that of shepherds, admits of very great inequalities of 

fortune, and there is no period in which superiority of fortune […] gives so great authority to 

those who possesses it.” (Smith, 1776. V.i.b.7) 
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 L‟explicaciñ que aquì estableix Smith constitueix la base de la seua justificació 

de l‟època moderna sobre qualsevol altre perìode de la història. El nivell de 

desenvolupament del comerç i la divisió del treball de les societats modernes aportaven 

a les classes baixes la possessió de certs recursos que, a pesar de ser reduïts, els 

aportaven una independència d'acció que no havia existit en el passat. La única objecció 

que es podia a aquest discurs progressista era el cas de la Grècia i Roma clàssiques, en 

les que, segons la vessant democràtica del paradigma de l'humanisme cívic, la massa de 

la població autòctona hauria gaudit d'un nivell de llibertat i d'independència (tant 

econòmica com política), sense igual en cap altre període de la història. Però Smith 

també posava en dubte aquesta visió, des d'un punt de vista econòmic, tal i com podem 

observar en la següent descripció de la situació de Roma: 

  “Rome, like most of the other ancient republics, was founded upon an Agrarian law 

which divided the public territory in a certain proportion among the different citizens who 

composed the state. The course of human affairs [...] necessarily deranged this original division, 

[...] into the possession of a single person. To remedy this disorder, [...] a law was made 

restricting the quantity of land which any citizen could possess to five hundred jugera [...]. This 

law, however, [...] was [...] evaded, and the inequality of fortunes went on continually increasing. 

The greater part of the citizens had no land, and without it the manners and customs of those 

times rendered it difficult for a freeman to maintain his independency. In the present time, 

though a poor man has no land of his own [...] he may find employment either as a country 

labourer or as an artificer. But among the ancient Romans the lands of the rich were all 

cultivated by slaves [...] so that a poor freeman had little chance of being employed either as a 

farmer or as a labourer. All trades and manufactures too, even the retail trade, were carried on by 

the slaves of the rich for the benefit of their masters, whose wealth, authority, and protection 

made it difficult for a poor freeman to maintain the competition against them.” (1776: IV.vii.a.3).  

 Així, en el món modern, qualsevol persona podia vendre el seu treball per a 

assegurar-se la seua subsistència, però a Roma això no resultava possible, i es convertí 

en un dels motius principals de la seua inestabilitat política. Aquí Smith seguia 

l'explicació de la decadència de Roma de les Considérations de Montesquieu, però 

fixava la seua atenció únicament a la qüestió del treball. Això situava a Roma en un pla 

d'inferioritat respecte a l'època moderna, tant a nivell polític (perquè el seu sistema 

contenia elements que la portarien a la seua autodestrucció), com a nivell de la situació 

de les classes baixes, que degut a la seua pobresa, eren més vulnerables al poder dels 

rics, i a ser manipulats pels oradors amb pretensions d'ascensió política: 
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  “The citizens, therefore, who had no land, had scarce any other means of subsistence 

but the bounties of the candidates at the annual elections. The tribunes, when they had a mind to 

animate the people against the rich and the great, put them in mind of the ancient division of 

lands, and represented that law which restricted this sort of private property as the fundamental 

law of the republic.” (1776: IV.vii.a.3). 

 La situació de pobresa i ociositat en què es trobaven les classes populars a la 

Grècia i Roma antigues, era el que havia permès que aquestes hagueren pogut ésser 

manipulades pels oradors demòcrates o pels tribuns del poble a satisfer les seues ànsies 

de poder posant en perill l'estabilitat de l'estat. Així, front a la vessant democràtica de 

l'ideal cívic (de Moro, Maquiavel o Harrington), que presentaven la societat política 

constituïda per una comunitat de camperols que compartien el poder, Smith presenta 

una societat caracteritzada per una massa d'esclaus treballadors, per un costat, i unes 

classes populars ocioses i manipulables, per l'altre. El fet que les classes populars 

britàniques es trobaren ocupades, en canvi, en diferents treballs, feia que aquestes 

patiren menys la pobresa i dedicaren menys temps per a cavil·lar possibles revoltes, la 

qual cosa aportava una major estabilitat social. Per a sostenir aquesta interpretació de la 

dinàmica històrica del món antic Smith coincidia amb Montesquieu, i altres autors del 

seu temps, en atorgar caràcter universal a la idea del “menyspreu del treball” entre els 

antics, segons la qual aquests no haurien exercit ni el comerç ni les manufactures, 

perquè les consideraven ocupacions pròpies dels “esclaus”: 

  “The policy of the ancient republics of Greece, and that of Rome, though it honoured 

agriculture more than manufactures or foreign trade, yet seems to have discouraged the latter 

employments, than to have given any direct or intentional encouragement to the former. In 

several of the ancient states of Greece, foreign trade was prohibited altogether; and in several 

others the employments of artificers and manufacturers were considered as hurtful [...] Such 

occupations were considered as fit only for slaves, and the free citizens of the state were 

prohibited from exercising them. Even in those states where no such prohibition took place, as in 

Rome and Athens, the great body of the people were in effect excluded from all the trades which 

are, now commonly exercised by the lower sort of the inhabitants of towns. Such trades were, at 

Athens and Rome, all occupied by the slaves of the rich, who exercised them for the benefit of 

their masters, whose wealth, power, and protection made it almost impossible for a poor freeman 

to find a market for his work, when it came into competition with that of the slaves of the rich.” 

(1776: IV.ix.47)  
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 En aquest fragment podem observar com Smith generalitzava el menyspreu al 

comerç i les manufactures que apareix en diverses fonts clàssiques a tot el conjunt de la 

societat, però tal i com hem vist al capítol 3. 1. 2., el que ens manifesten aquestes fonts 

és més un ideal dels seus autors, que una realitat social (que no és l'objecte de la seua 

anàlisi). En aquest sentit, la gran majoria dels autors il·lustrats, com Montesquieu, 

Hume i Smith, no aplicaren el sentit crític que s'observa en altres aspectes de la història 

antiga. El motiu d'això és que la idea del menyspreu del treball entre els antics 

constituïa un dels fonaments principals del paradigma de l'humanisme cívic, que 

defensava l'aplicació d'aquesta mateixa concepció a l'Europa moderna (tal i com es pot 

observar en la proposta política de Fletcher). Els seus opositors, en canvi, criticaren 

aquesta concepció de “menyspreu al treball” i defensaren els resultats beneficiosos del 

desenvolupament de les manufactures i el comerç, que en contra d'elements corruptors 

de la societat, constituïen forces que garantien la prosperitat econòmica, l'estabilitat 

social, i la supremacia de la pròpia nació per damunt de les altres (la qual cosa garantia, 

al seu temps, la independència del país). Els membres del paradigma jurisprudencial-

cívic, a més, aportaren l'evolució històrica de l'antiguitat com la prova del caràcter 

perjudicial de l'abandonament del comerç i les manufactures en mans dels esclaus (la 

mateixa tesi la trobem repetida a les obres de Montesquieu, Hume i Smith).  

 Smith representa, en bona mesura, la culminació en el procés de construcció 

d'aquest discurs teòric. Segons ell, el desenvolupament del comerç i la divisió del treball 

eren els fonaments de la prosperitat de la societat i de l'estat. En contra del que havien 

cregut els antics, i defensaven els partidaris de l'humanisme cívic, el menyspreu del 

comerç i les manufactures no havien sigut elements beneficiosos de la societat, sinó les 

bases de l'estancament de les societats antigues, i el motiu de que no hagueren arribat al 

nivell de desenvolupament econòmic de l'Europa moderna. Smith basava la seua teoria 

en la idea dels beneficis econòmics que proporcionava la divisió del treball que havia 

sigut formulada, en primer lloc, per William Petty a l‟obra Political Arithmetic (1690), i 

posteriorment seguida per Francis Hutcheson i Hume. Segons aquesta, l'especialització 

del treball en determinades manufactures, permetia reduir costos en la producció, i 

obtenir a canvi altres productes, que també podien ser realitzats amb una menor 

despesa, en altres zones geogràfiques. La demostració d'aquest fet suposava un 

important argument a favor de l'economia moderna des de la perspectiva mercantilista 

de l'època, que perseguia la superioritat del propi país sobre els demés, en matèria 
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econòmica. Des d'aquest punt de vista, la importància del treball esclau en l'antiguitat 

constituïa un fre per al progrés econòmic, ja que eliminava els incentius naturals per a 

l'especialització en determinades àrees productives, i per a augmentar la productivitat 

d'aquells àmbits en què eren utilitzats: 

  “Slaves, however, are very seldom inventive; and all the most important improvements, 

either in machinery, or in the arrangement and distribution of work which facilitate and abridge 

labour, have been the discoveries of freemen. Should a slave propose any improvement of this 

kind, his master would be very apt to consider the proposal as the suggestion of laziness, and a 

desire to save his own labour at the master's expense. The poor slave, instead of reward, would 

probably meet with much abuse, perhaps with some punishment. In the manufactures carried on 

by slaves, therefore, more labour must generally have been employed to execute the same 

quantity of work than in those carried on by freemen.” (1776: IV.ix.47) 

 Segons Smith, el treball esclau només resultava productiu en aquells sectors en 

què existia un alt nivell de benefici en el canvi, com era el cas del sucre i el tabac, que 

no eren cultivats a Europa, i per tant, tenien un alt nivell de demanda, i per tant, els 

preus eren alts. Segons Smith, “l'orgull” dels humans era el que els portava a utilitzar el 

treball esclau sempre que els fos possible, bé per l'escàs nivell de desenvolupament de la 

societat, bé per l'alt rendiment econòmic que proporcionava un determinat producte: 

  “The pride of man makes him love to domineer, and nothing mortifies him so much as 

to be obliged to condescend to persuade his inferiors. Wherever the law allows it, and the nature 

of the work can afford it, therefore, he will generally prefer the service of slaves to that of 

freemen. The planting of sugar and tobacco can afford the expense of slave-cultivation. The 

raising of corn, it seems, in the present times, cannot. In the English colonies, of which the 

principal produce is corn, the far greater part of the work is done by freemen.” (1776: III.ii.10) 

 Així, la producció de gra no hagués resultat, en cap cas, rendible sota el treball 

dels esclaus, mentre que la lliure concurrència del treball lliure sí que en permetia un 

desenvolupament adequat. Un bon exemple el constituïa, segons Smith, el que havia 

ocorregut a la Roma antiga, tal i com demostraven els testimonis de Columel·la i Plini 

“el vell”: 

  “In ancient Italy, how much the cultivation of corn degenerated, how unprofitable it 

became to the master when it fell under the management of slaves, is remarked by both Pliny and 

Columella. In the time of Aristotle it had not been much better in ancient Greece.” (1776: III.ii.9) 
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 En aquest fragment cal destacar la utilització pionera, per part de Smith, de 

l'obra de Columel·la com a prova de la menor productivitat del treball esclau, ja que 

aquesta s'ha convertit en una de les bases fonamentals per a demostrar aquesta hipòtesi 

en la historiografia actual, però no en l'època de Smith, en la qual la referència principal 

era encara el testimoni, de tipus retòric, de Plini “el vell”. Els agrònoms llatins foren 

l'objecte d'un gran interès durant el primer humanisme, tal i com hem vist més amunt, 

però la utilització que se'n va fer fou principalment aquella que hem observat a Herrera, 

és a dir, com a font per a l'estudi de l'agricultura com a ciència, i no per a la comprensió 

de l'estructura econòmica del món antic. En el segle XVIII, en canvi, aquest tipus de 

fonts començarien a ser utilitzades per a conèixer aspectes com, la importància de 

l'esclavatge en l'economia antiga (com fan Hume i Smith), la utilització d'altres tipus de 

treball (com el dels colons), i l'organització de la propietat. 

 

 La crítica a la productivitat del treball esclau es convertia en un element útil, 

dins el discurs de Smith, no només per defensar la utilització del treball assalariat 

modern, i mostrar la superioritat del mñn modern sobre l‟antic en aquest aspecte, sinñ 

també per a presentar un element pel qual l‟edat mitjana representava un progrés 

respecte al món antic: 

  “To the slave cultivators of ancient times gradually succeeded a species of farmers [...] 

called in Latin, Coloni Partiarii. [...] There is [...] one very essential difference between them. 

Such tenants, being freemen, are capable of acquiring property, and having a certain proportion 

of the produce of the land, they have a plain interest that the whole produce should be as great as 

possible, in order that their own proportion may be so. A slave, on the contrary, who can acquire 

nothing but his maintenance [...] making the land produce as little as possible over and above 

that maintenance.  It is probable that it was partly upon account of this advantage, and partly 

upon account of the encroachments which the sovereign, always jealous of the great lords, 

gradually encouraged their villains to make upon their authority, and which seem at last to have 

been such as rendered this species of servitude altogether inconvenient, that tenure in villanage 

gradually wore out through the greater part of Europe. The time and manner, however, in which 

so important a revolution was brought about is one of the most obscure points in modern history. 

[...] Slavery continued to take place almost universally for several centuries afterwards, till it was 

gradually abolished by the joint operation of the two interests above mentioned, that of the 

proprietor on the one hand, and that of the sovereign on the other.” (1776. III.ii.11-12).  

 La generalitzaciñ del colonat durant el darrer perìode de l‟imperi romà havia 

suposat, per tant, un progrés per al desenvolupament d‟Europa, si es contemplava des 
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d‟una perspectiva àmplia, ja que la possessiñ de les terres que cultivaven, animava als 

camperols a augmentar la seua producciñ (en contra de l‟impuls natural que guiava als 

esclaus, que no trobaven cap motivació en el seu treball). Aquest element permetia a 

Smith traçar un progrés lineal en la història, des dels inicis de l‟època antiga, fins a 

l‟època moderna, de manera que, el moment en què ell es trobava representava el 

màxim progrés respecte a tota la història anterior, i per tant, no tenia sentit proposar cap 

tornada al passat. Per a atacar el paradigma de l‟humanisme cìvic havia predominat la 

comparació entre el món antic i el modern, com hem vist en Hume, però a partir dels 

treballs de Dalrymple i Robertson, l‟edat mitjana, o “època feudal”, començaria a ser 

tinguda en compte, posant així les bases del paradigma interpretatiu contemporani de 

l‟evoluciñ històrica d‟Europa, entre l‟edat antiga i l‟època moderna.  

 

 En aquesta evolució progressista del treball entre l‟edat antiga i la moderna, 

Smith destacava, no només la difusió del colonat, sinó també, el que ell anomenava una 

transformació de “l‟esclavitud” (slavery), que durant l‟edat mitjana hauria adquirit un 

caràcter diferent al que havia tingut a l‟època antiga, i tornava a tenir a les colònies 

americanes del seu temps: 

 

  “In the ancient state of Europe, the occupiers of land were all tenants at will. They were 

all or almost all slaves; but their slavery was of a milder kind than that known among the ancient 

Greeks and Romans, or even in our West Indian colonies. They were supposed to belong more 

directly to the land than to their master. They could, therefore, be sold with it, but not separately. 

They could marry, provided it was with the consent of their master; and he could not afterwards 

dissolve the marriage by selling the man and wife to different persons.” (1976: 386 [1776. III. ii. 

8]) 

 

 Ens interessa destacar aquest fragment perquè en ell podem observar una 

diferenciació entre “diferents tipus d‟esclavitud”, que no es troba present en bona part 

dels autors anteriors, entre els quals predomina un ús ambigu dels conceptes 

“d‟esclavitud” o servitus per a referir-se a les formes de dependència en les edats antiga 

i medieval. Així, per exemple, Tomàs Moro i Fletcher havien defensat l‟existència de 

“l‟esclavitud” en els seus ideals polítics,
399

 però amb una sèrie de condicions que 

s‟apropaven molt més a la “servitud” medieval, que no pas a l‟esclavitud pròpiament 

dita. Per altra banda, Bodin citava el que ell anomenava “l‟aboliciñ de l‟esclavitud” en 
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 Moro, que escriu la seua obra en llatí, utilitza el terme servus, i Fletcher el de slave. 



437 

 

la França del segle XIII, per a referir-se a una mesura del rei Luis Hutin que es referia 

clarament als serfs de la gleva (anomenats per l‟edicte mains-mortes, formiriages i 

hommes de corps).
400

 A diferència de tots aquests autors, Smith diferencia clarament 

entre aquestes dues formes de dependència, i indica els elements que diferenciaven la 

servitud medieval (que era una dependència, més sobre la terra que sobre la pròpia 

persona), respecte a l‟esclavitud antiga, i la de l‟Amèrica moderna. 

 

 El fet que Smith agrupe sota una mateixa categoria els casos de l‟esclavitud 

antiga i la de l‟Amèrica moderna es correspon amb la concepciñ que hem trobat amb la 

majoria d‟autors del seu temps (i amb la qual estem d‟acord),
401

 però no coincideix amb 

la idea que alguns autors començarien a defensar a partir del segle XIX,
402

 segons la 

qual, l‟esclavitud antiga havia sigut d‟un “caràcter diferent” a la de l‟Amèrica moderna, 

i per tant, no es poden agrupar sota una mateixa categoria. Tal i com hem pogut 

observar més amunt, Hume també fou un dels pioners en determinar d‟una forma més 

precisa el concepte d‟esclavitud, i en connectar els casos de l‟Amèrica moderna i 

l‟antiguitat, fins al punt d‟arribar a indicar que l‟esclavitud dels ilotes era “d‟un tipus 

difernt”. Aquest fet ens porta a plantejar que la identificaciñ de l‟esclavitud com un 

fenomen amb unes caracterìstiques precises, i diferenciables d‟altres formes de 

dependència diferents, és un element propi del paradigma progressista, ja que permetia 

posar de manifest el caràcter negatiu de l‟esclavitud en l‟antiguitat. En aquest sentit, 

autors com Montesquieu, Hume i Smith (de la mateixa manera que Bodin, Pignoria i 

Bossuet), prestaren una major atenció a aquelles fonts clàssiques que indicaren els 

efectes negatius de l‟esclavatge, entre els quals es troben Plini “el vell”, Plutarc, Diodor 

Sícul, i tots aquells influïts pel discurs de Posidoni. Per contra, aquells autors vinculats 

al paradigma de l‟humanisme cìvic, s‟interessaren en major mesura per autors com 

Positus Aristòtil, que destacaren els aspectes “positius” de l‟esclavatge, i la interpretaciñ 

d‟aquesta des d‟una perspectiva patriarcal i necessària. El discurs de Posidoni es fixa, 

pel contrari, en la identificació de l‟esclavitud com un fenomen de negaciñ de la 

humanitat, contrari a la natura, i en el qual desapareixien qualsevol tipus de llaços 

afectius o de tipus patriarcal, que no tenia res a veure amb altres formes de dependència 

anteriors, que s‟havien produït en l‟àmbit de la comunitat, i que havien tingut un 
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 A l‟apartat 2. 2. comentem el contingut d‟aquest edicte, i al 3. 4. recollim la referència de Bodin. 
401

 Vid. capìtol 2. 1. 1. sobre la utilitzaciñ del concepte d‟esclavitud que fem en aquest treball. 
402

 Tendència neohumanista que començaria a ser defensada en Alemanya durant la primera meitat del 

segle XIX, i que encara avui segueix tenint un gran pes entre els autors vinculats a l‟Acadèmia de Mainz.  
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caràcter molt més moderat. Els discursos de Platñ i d‟Aristòtil, pel contrari, tendeixen a 

agrupar diferents tipus de dependència sota el terme genèric de δοῦλορ.  

 

 Però si l‟edat mitjana constituïa un progrés front a l‟edat antiga, en la qüestiñ del 

treball, l‟edat moderna constituïa un progrés encara major, respecte a l‟època feudal. No 

obstant, Smith es manté fidel al seu discurs econòmic, i es limita a fixar-se en aquells 

elements que l‟edat moderna representava un progrés respecte a èpoques anteriors, en 

l‟àmbit econòmic. Entre aquests elements, Smith destaca l‟obertura de les vies 

comercials de l‟Atlàntic i el Pacìfic, el desenvolupament del crèdit, i de les 

manufactures. Però per damunt de totes aquestes, Smith destaca la gran importància de 

la liberalitzaciñ progressiva de la força de treball que s‟havia anat produint als països de 

l‟Europa occidental (i de forma especial, a Anglaterra), des de finals de l‟edat mitjana. 

Segons Smith, les mesures que s‟havien anat aplicant a Anglaterra a favor de la 

liberalització del treball, i de les condicions dels camperols arrendataris: “have perhaps 

contributed more to the present grandeur of England than all their boasted regulations 

of commerce taken together.” (1776: III.ii.14). En aquest sentit, cal indicar la novetat de 

la teoria d‟Adam Smith, front a les teories mercantilistes que havien predominat fins 

aleshores, en no relacionar el creixement econòmic únicament amb aquells factors que 

resultaven més visibles, com era la creació de monopolis comercials, com les 

Companyies de les Indies Occidentals i Orientals, que proporcionaven grans beneficis a 

curt i mitjà termini, i fixar-se en tot els elements que intervenien en el funcionament de 

l‟economia d‟un paìs. Des d‟aquest punt de vista, cobra encara un major sentit el fet que 

Smith situés el treball, com la principal font de riquesa dels països (“the wealth of 

nations”, que era, precisament, el tìtol de l‟obra), i la seua oposició, tant a la pervivència 

de l‟esclavitud, com a altres formes de treball dependent o vinculat. Smith expressa aixì, 

en termes econòmics, el que era una de les principals reivindicacions del moviment 

il·lustrat: la destrucció de “l‟Antic Règim” o sistema senyorial. Un projecte que tenia 

una vessant econòmica, però també una altra social, i una altra política, ja que, front al 

sistema basat en el poder de la terra i de les relacions clientelars, els il·lustrats 

defensaven les societats basades en la igualtat de tots els ciutadans sota el poder d‟un 

sol monarca, que seria l‟encarregat de garantir la seguretat front agressions externes, el 

compliment d‟aquesta igualtat entre els ciutadans, i la coordinaciñ d‟aquells projectes 

que afectaren al conjunt de la societat. El marc de referència d‟aquest tipus de societats 
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no eren la propietat d‟unes terres que garantiren la pròpia subsistència (com succeïa en 

l‟ideal de l‟humanisme cìvic), sinñ el que proporcionava una societat urbana, 

caracteritzada per la independència civil dels seus habitants, que s‟especialitzarien en el 

dsenvolupament de diferents funcions concretes, i amb unes institucions que serviren de 

referent comú de la justìcia, l‟intercanvi de productes, i el desenvolupament de projectes 

en comú. En resum, podem dir que els defensors d‟aquest nou ideal cìvic crearen tota 

una nova doctrina de l‟ideal de societat, que per un costat, partien del pensament ètic i 

polític clàssics (amb la idees com les de cultura cívica, o devoció per la nació), però al 

mateix temps, hi incorporaren elements nous, que foren producte de les circumstàncies 

històriques de l‟època moderna (com el desenvolupament de les ciutats, o de les 

activitats econòmiques orientades al comerç), i de la defensa d‟una determinada posició 

polìtica (l‟absolutisme monàrquic).   

   

c) Final i repercussions de la Il·lustració escocesa: John Millar i J. F. Reitemeier 

 

 Durant el darrer terç del segle XVIII, els camps d'estudi oberts per la Il·lustració 

escocesa ocasionaren el sorgiment dels primers estudis que tenien per objecte principal 

l'anàlisi de l'origen i desenvolupament de l'esclavitud en la Grècia i Roma antigues, i les 

repercussions d'aquesta sobre l'estructura socioeconòmica d'aquestes societats. Es tracta 

d'un tipus d'anàlisi que actualment anomenaríem “estructuralista” o “materialista”, i que 

tendim a identificar amb la historiografia marxista que es comença a originar a finals del 

segle XIX. Però en les dècades de 1770 i 1780 aparegueren dos treballs pioners en 

aquest enfocament com a conseqüència de les inquietuds obertes a partir de la reflexió 

il·lustrada sobre els canvis sociojurídics en l'Europa medieval i moderna, i més 

concretament, de la perspectiva d'anàlisi iniciada per Montesquieu i desenvolupada per 

la Il·lustració escocesa (en la qual cal destacar els noms de Hume i Smith). La primera 

d‟aquestes obres fou el treball del deixeble d‟Adam Smith, i també professor de dret la 

Universitat de Glasgow, John Millar: Observations Concerning the Distinction of Ranks 

in Society (1771).
403

 La segona, fou el treball de recerca desenvolupat pel deixeble de 

Heyne en la Universitat de Gotinga (Gotinga, Alemanya), Johannes Friederich 

Reitemeier: Geschichte und Zustand der Sklaveren und Leibeigenschaft in Griecheland 
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 Reeditada en 1779 amb algunes ampliacions (algunes d‟elles relatives a l‟esclavitud) sota el títol The 

Origin of the Distinction of Ranks, que és la versió que hem utilitzat. 
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(1789). Aquest últim autor s‟ubica fora del territori escocès, però sì seria un estudiant 

universitari de jurisprudència, que a més, coneixia bé a Montesquieu i als principals 

representants de la Il·lustració escocesa.  

 

 Però el caràcter pioner d‟aquests dos estudis, que foren elaborats per autors 

plenament imbuïts en la ideologia il·lustrada, es veuria interromput pel fet que, totes 

dues obres, caigueren en l‟oblit durant les primeres dècades del segle XIX.
404

 El motiu 

és que durant la primera dècada del segle XIX els interessos historiogràfics 

experimentarien un viratge important, que portarien a un desinterès, quan no una reacció 

oberta, a molts dels plantejaments oberts per la historiografia il·lustrada. Aquest fet 

explica que obres com les de Adam Ferguson i William Robertson, que s'havien trobat 

entre els best sellers del segle XVIII, caigueren pràcticament en l'oblit al segle XIX. No 

obstant això, l‟obra d‟alguns dels autors més innovadors del segle XVIII, com 

Montesquieu, Hume i Adam Smith, no caurien en l‟oblit durant el segle XIX, sinó que 

pel contrari, serien rellegits, i fins i tot, se'n traurien noves lectures. Però el seu interès 

no es mouria tant en el camp de la historiografia, sinó més aviat en el de l'economia, la 

sociologia i la filosofia, que serien els camps del saber que transmetrien d'una forma 

més efectiva les idees històriques de la Il·lustració escocesa al segle XIX, fins que 

autors com Marx i Karl Bücher decidiren reintegrar-les al camp de la història 

pròpiament dita. 

 

 

 El primer autor que ens interessa destacar és John Millar (1735-1801). Aquest 

havia sigut un dels primers alumnes d‟Adam Smith en els inicis de la seua carrera com a 

professor d‟universitat, i com aquest, es convertì en un apassionat del progressisme 

històric i la teoria de les etapes, i de les obres de Hume i Montesquieu. Però mentre 

Smith realitzà una obra econòmica i jurídica que tenia com a objectiu principal reformar 

la societat del seu temps, Millar emprengué un estudi de tipus sociològic i antropològic, 

que pretenia descobrir els orígens de la desigualtat social, i estudiar-ne el seu 

desenvolupament. Aquest aspecte portà a Millar a tractar el tema de l‟esclavitud d‟una 

forma molt més directa que Smith, tot i que les conclusions a les que arriba, són molt 
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semblants a aquelles que troben expressades a l‟obra de Smith, tal i com podem 

observar al següent fragment de l‟obra de Millar, referent a l‟origen de l‟esclavitud: 

 

  “There are indeed but few slaves among the greater part of the savages of America; 

because, from the situation of that people, they have no opportunity of accumulating wealth for 

maintaining any number of servants. [...] 

  The Tartars, on the other hand, who have great possessions in herds and flocks, find no 

difficulty in supporting a number of domestics. For this reason they commonly preserve their 

captives, with a view of reaping the benefit that may arise from their labour” (2006 [1779]: 247). 

 

 En el fragment es pot observar clarament, no només la influència de Smith, sinó 

també de les mateixes obres de referència i esquema teòric dels quals partí Smith, a 

partir del que hem definit “teoria de les etapes”, que al seu temps es derivava de la seua 

posició ideològica. En aquest sentit, resulta interessant destacar alguns fragments de 

l‟obra de Millar que, degut al seu interès per la qüestió de la dependència, expressa 

d‟una forma més clara les repercussions que la teoria econòmica de Smith tenia per a la 

interpretaciñ de l‟evoluciñ històrica de l‟esclavitud: 

 

  “when the arts begin to flourish, when the wonderful effects of industry and skill in 

cheapening commodities, and in bringing them to perfection, become more and more 

conspicuous, it must be evident that little profit can be drawn from the labour of a slave, who has 

neither been encouraged to acquire that dexterity, nor those habits of application, which are 

essentially requisite in the finer and more difficult branches of manufacture. [...] 

  It is further to be observed, that, in a polished nation, the acquisition of slaves is 

commonly much more expensive than among a simple and barbarous people.” (2006: 248-249) 

 

 En aquest fragment es pot observar clarament la influència de Smith. 

L‟interessant de Millar és que, si posem en relaciñ aquest fragment amb l‟anterior, se‟ns 

posa de manifest una història de l‟evoluciñ de la dependència, i de les condicions que la 

fan possible, molt clara. Segons aquest esquema, entre les poblacions de pastors 

nòmades, l‟apariciñ de l‟esclavitud era un resultat lògic del seu mode de vida, en el qual 

resultava possible mantenir més membres que els de la comunitat originària, i les 

principals propietats eren de tipus mòbil (ramats i esclaus). Però quan les arts i les 

ciències començaven a progressar, la possessiñ d‟esclaus es convertia en un element poc 

rendible, i contrari a la natura de les coses. Aixì, el fet que en els estats de l‟antiguitat 
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s‟hagueren mantingut grans nombres d‟esclaus, constituïa un element que marcava, 

clarament, la inferioritat d‟aquestes societats respecte a les de l‟època moderna: 

 

  “In the history of mankind, there is no revolution of greater importance to the happiness 

of society than this which we have now had occasion to contemplate. The laws and customs of 

the modern European nations have carried the advantages of liberty to a height which was never 

known in any other age or country. In the ancient states, so celebrated upon account of their free 

government, the bulk of their mechanics and labouring people were denied the common 

privileges of men, and treated upon the footing of inferior animals. In proportion to the opulence 

and refinement of those nations, the number of their slaves was increased, and the grievances to 

which they were subjected became the more intolerable.” (2006: 271). 

 

 Millar coincidia plenament amb Smith en situar la desapariciñ de l‟esclavitud a 

l‟Europa occidental com el principal progrés en la història de la humanitat.
405

 Això 

situava a l‟Europa moderna, sense cap tipus de dubte, per damunt de l‟antiga. Per altra 

banda, Millar cridava també l‟atenciñ que la servitud encara perdurava en nombroses 

parts d‟Europa (Alemanya, Polònia, Rússia...), i que la seua aboliciñ progressiva a 

l‟Europa occidental, i de forma especial, a Anglaterra, constituïa un dels grans 

progressos del seu temps (2006: 267-270). Finalment, Millar acabava la seua obra 

realitzant un al·legat a favor de l‟aboliciñ de l‟esclavatge a les colònies americanes en 

uns termes clarament explìcits que ens mostren l‟evoluciñ des de la crìtica de 

l‟esclavatge en el pla teòric (Montesquieu), a l‟abolicionisme militant (que es 

començaria a posar en marxa a l‟època de Millar, amb personatges com Benjamin Rush 

i Thomas Clarckson, i les “Societats d‟Amics dels Negres”, que es començarien a 

establir a Gran Bretanya i França en la dècada de 1780). 

 

 

 Al voltant d'una dècada després de la primera edició de l'obra de Millar, el 

filòleg i jurista alemany Johannes F. Reitemeier (1753-1839), realitzà una obra que 

donà un pas més en l'aproximació a la recerca contemporània sobre l'esclavitud antiga. 

Mentre l'obra de Millar encara tenia com a objectiu l'estudi de la “història universal” 

que havia caracteritzat bona part dels treballs il·lustrats (com a conseqüència del seu 

rebuig a l'explicació religiosa), Reitemeier es fixa en un marc cronològic i geogràfic 
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concret: el de la Grècia antiga. El títol de l'obra, Geschichte und Zustand der Sklaveren 

und  Leibeigenschaft in Griecheland (“Història i situació de l'esclavitud i la servitud a 

Grècia”), podia donar la impressió, a primer cop d'ull, de tractar-se d'un treball 

“antiquari” similar als de Popma i Pignoria, però el contingut d'aquesta ens demostra 

que s'aproxima molt més al tipus d'estudis realitzats pels il·lustrats escocesos, que no 

pas a la tradició antiquària. La perspectiva d'anàlisi de Reitemeier s'assembla molt a la 

de Smith i Millar, ja que el seu objecte d'interès principal és l'anàlisi de l'evolució de la 

dependència, o formes de treball forçat, al llarg del temps, i en relació amb els canvis de 

tipus més general que experimentà la societat grega en els àmbits social i econòmic. Per 

aquest motiu, M. I. Finley (1982: 43) atribueix un paper fonamental a l'obra de 

Reitemeier en la història de l'estudi de l'esclavitud antiga. Segons Finley, Reitemeier es 

convertí en un pioner de moltes de les idees caracteritzaran la interpretació 

“materialista” de l'esclavitud antiga (que és la defensada per Finley, a pesar de no 

considerar-se “marxista”) que, no obstant, tardarien al voltant d'un segle en ocupar un 

paper rellevant en la historiografia europea. Segons Finley, la línia d'investigació oberta 

per Reitemeier moriria en sí mateixa com a conseqüència de la irrupció de la corrent 

“neohumanista” en Alemanya durant el canvi de segle (iniciada per autors com Herder, 

durant el darrer terç del segle XVIII). 

 

 La interpretació de Finley (1982) que acabem citar cal matisar-la en diversos 

punts. En primer lloc, Finley presenta l'obra de Reitemeier com si hagués aparegut del 

no res, i hagués aportat la solució a una sèrie de qüestions claus, sense l'existència de 

cap influència prèvia, tant en el camp ideològic com en el teòric. En la nostra recerca 

hem descobert, pel contrari, que la majoria de les grans “descobertes” que Finley 

atribueix a Reitemeier havien sigut ja proposades pels autors escocesos, que foren la 

principal influència de Reitemeier, tant en el camp teòric com en l'ideològic. La gran 

innovació de Reitemeier consisteix en utilitzar els plantejaments escocesos per a 

enfrontar-se a l'anàlisi d'un període històric i una societat concretes, de la mateixa 

manera que es fa en la historiografia actual. Per altra banda, si per un costat és cert que 

la influència de la corrent iniciada per Reitemeier pràcticament moriria en sí mateixa 

com a conseqüència del viratge que experimentà la historiografia alemanya durant el 

canvi de segle, no ho és menys, que les tendències “neohumanistes” no foren una 

innovació absoluta d'aquesta època. En el camp de la història antiga, tant Rousseau com 

Herder defensaren posicions molt similars, i la “disculpa” de l'esclavatge entre els antics 



444 

 

que Finley (1998) i Vogt (1975e, f) han atribuït a la “reacció antiil·lustrada” de 

l'Alemanya del canvi de segle a partir dels escrits de Humboldt i Herder, la trobem 

també present en autors com Rousseau, Wallace i Steuart, tal i com hem vist més 

amunt.
406

 El que cal destacar, per tant, no és el fet que autors com Herder volgueren 

“disculpar” als antics, sinó el fet que autors com Hume, A. Smith, i finalment, 

Reitemeier, tingueren la intenció de “culpar” als antics com a conseqüència de 

l'esclavitud. 

 

 J. F. Reitemeier se'ns presenta, per tant, com un rara abis dins el seu context 

històric, almenys contemplat des d'una perspectiva àmplia. Per a comprendre les 

particularitats i la originalitat de la seua obra, cal tenir en compte el desenvolupament 

que experimentaren els estudis històrics a la Universitat de Gotinga, que és on es formà 

Reitemeier. Tal i com hem indicat més amunt (cap. 4. 1. 2.), bona part de la reflexió del 

segle XVIII sobre la història i la societat sorgí com a conseqüència de la crisi religiosa i 

de pensament que es produí a finals del segle XVII, tal i com demostra l'obra de Bayle. 

Una de les respostes que més èxit tingué, tal i com hem pogut comprovar entre els 

autors francesos i escocesos estudiats, fou el sorgiment de les explicacions de l'evolució 

històrica de la humanitat a partir de paràmetres materials, especialment de tipus 

econòmic i social. A la Il·lustració alemanya, i especialment a la Universitat de Gotinga, 

també es produí l'aparició d'una nova forma d'aproximar-se a la història com a 

conseqüència d'aquesta crisi religiosa i de referents teòrics. Però a diferència dels casos 

que hem estudiat més amunt, el seu interès principal no fou l'anàlisi dels aspectes 

econòmics i socials, en bona mesura derivats de la recerca jurídica, sinó l'estudi de la 

història política des d'una òptica, en la qual també es tenien en compte aspectes d'ordre 

econòmic, social i cultura, i en la qual s'establien comparacions entre diferents pobles 

(Vlassopoulos, 2007: 26-27). Aquesta perspectiva, desenvolupada per autors com 

Christoph Gatterer i A. H. L. Heeren, inaugurà moltes de les tendències que 

caracteritzen la historiografia contemporània, tot i que moltes d'aquestes no gaudiren 

d'una gran influència en la generació que els seguí, com a conseqüència de la reacció al 

pensament il·lustrat que es produiria en Alemanya durant la primera meitat del segle 

XIX (Vlassopoulos, 2007: 28). A pesar d'això, no hi ha dubte que influí en la formació 

de Reitemeier, que estudià “Arts Liberals” a la Universitat de Gotinga.  
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 Entre els professors que més influïren en Reitemeier durant la seua formació 

universitària, destaquen els noms de Heyne, Putter i Schözer. Christian Gottlob Heyne 

fou un dels professors de Gotinga que més es destacà en els seus estudis filològics del 

grec antic i del període arcaic de la història de Grècia, i actuà com a tutor personal de 

Reitemeier. Putter exercí la seua influència en l'estudi de la jurisprudència (activitat a la 

qual acabaria dedicant-se Reitemeier), i Schlözer en l'estudi en el tipus d'història 

universal desenvolupada a Gotinga. Aquests professors despertaren en Reitemeier 

l'interès per l'exploració dels enfocaments més innovadors de la seua època en l'estudi 

de la realitat històrica del món antic (des del punt de vista socioeconòmic), i de la 

història de la jurisprudència (i per tant, de les formes de dependència), que el portaren a 

interessar-se per les obres de la Il·lustració escocesa. És interessant destacar en aquest 

punt, la gran velocitat de difusió que algunes obres demostren tenir en el segle XVIII. 

Així, per exemple, resulta evident que Hume consultà la primera edició de L'Esprit des 

Lois de 1748, i que aquesta influí en la seua redacció dels Political Discourses, que 

apareixerien publicats el 1752. Però encara més sorprenent resulta el fet, que poc 

després de la publicació d'aquesta obra, Montesquieu coordinés la traducció al francès i 

edició de la polèmica de la població entre Hume i Wallace. De la mateixa manera, 

resulta evident en l'obra que escrigué Reitemeier en 1783, que en aquesta jugà una 

important influència la polèmica entre Hume i Wallace, i el desenvolupament posterior 

de la “teoria de les etapes” per part d'altres autors escocesos, que conegué a través de 

l'obra de Millar.
407

 Per altra banda, el coneixement de la producció cultural britànica fou 

molt més important a Gotinga que a la resta d'universitats alemanyes, ja que aquesta 

havia sigut fundada per George II, elector de Hannover, i rei del Regne Unit, convertint-

se així en un pont cultural entre Gran Bretanya i Alemanya. 

 

 La influència de la teoria de les etapes es feia sentir, en primer lloc, en la 

indicació de que en una primera etapa de la societat (grega, en aquest cas), els xiquets i 

les dones serien els que haurien de servir als homes en al producció els mitjans de 

sosteniment, idea que Reitemeier prenia de Millar (1789: 11). A continuació, Reitemeier 

seguia també la teoria escocesa de les etapes, en indicar que l'esclavatge apareixeria 

amb l'aparició del “nomadisme” (en referència a l'etapa dels pastors-nòmades), en la 
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qual es precisaria una mà d'obra més nombrosa, que les classes dominants adquiririen a 

partir de la violència, la guerra i el tràfic humà. En aquest punt també s'observa la 

influència de Millar, i concretament, del fragment citat més amunt (2006 [1779]: 247), 

sobre l'aparició de l'esclavatge en l'etapa dels pastors-nòmades, com a conseqüència de 

l'aparició de la propietat mòbil (que són els ramats i els esclaus). Segons Reitemeier, 

l'existència d'aquest tipus de societat es pot observar als poemes homèrics (1789: 18-

34).  

 

 La “gran revolució” pel que feia al tema de l'esclavitud es produiria, segons 

Reitemeier, al voltant del segle V tal i com demostraven les fonts procedents d'Atenes, i 

degué produir-se en tots els territoris on floriren “les arts i el comerç” (1789: 35). El 

gran augment del luxe que es produí en aquesta època provocaria l'augment accelerat de 

la demanda de treball, la qual  cosa portaria a l'adquisició massiva d'esclaus per part de 

les classes aristocràtiques, que els utilitzarien, tant en el servei personal, com en el 

comerç, les activitats artesanals, l'agricultura i la ramaderia. En altres paraules, en tots 

els sectors de l'economia. D'aquesta manera els esclaus permetrien als aristòcrates 

augmentar les seues riqueses sense per això abandonar la base de la propietat agrícola, 

ni el seu menyspreu al comerç i les manufactures. Fins aquí, Reitemeier segueix els 

mateixos plantejaments de molts autors del seu temps, en vincular les idees de 

creixement del luxe i l'esclavitud, a partir de l'arrel traçada per Posidoni a través de les 

idees de “corrupció de les costums” i “decadència”. De la mateixa manera que havien 

fet Montesquieu, i més tard, els il·lustrats escocesos, Reitemeier utilitza aquest discurs 

per a establir una explicació històrica de l'evolució de l'estructura socioeconòmica de la 

Grècia antiga durant el pas de l'època arcaica a la clàssica. Els termes en què explica 

aquesta evolució Reitemeier són bàsicament els mateixos que A. Smith i J. Millar, però 

la gran innovació de l'autor alemany, des del punt de vista historiogràfic, és que 

localitza l'explicació històrica d'aquests autors en períodes concrets de la història de 

Grècia. En aquest sentit coincidim amb Finley en situar a Reitemeier com el pioner en 

l'explicació materialista de la història de Grècia (una metodologia que encara tardaria 

més d'un segle en fer-se efectiva en la historiografia europea). 

 

 En tot cas, el fet que més ens interessa destacar és que Reitemeier no només 

utilitzà als autors escocesos com a font de treball principal, sinó que també compartí 

amb ells la mateixa ideologia “modernista”, com a reacció al paradigma de l'humanisme 
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cívic. Segons Reitemeier, la utilització massiva del treball esclau per part de les classes 

aristocràtiques bloquejaren el desenvolupament de la classe mitjana urbana d'artesans i 

comerciants de les poleis gregues. En aquest últim sentit, Reitemeier seguia l'explicació 

d'Adam Smith (probablement a través de J. Millar), segons la qual el desenvolupament 

del treball esclau es convertia en el factor clau que explicava l'estancament, i posterior 

decadència, de la Grècia i Roma clàssiques. Un factor que permetia presentar, sense cap 

tipus de dubtes, a l'Europa moderna com una societat molt superior a les de l'antiguitat, 

ja que, a pesar de posseir alguns inconvenients en les seues institucions, no estava 

condemnada a l'autodestrucció. 

 

 Contemplada en la seua globalitat, l'esclavitud presentava una sèrie d'avantatges 

segons Reitemeier, com el fet de constituir una mà d'obra més barata, i el fet d'eliminar 

la pobresa. Aquí demostrava que havia llegit l'assaig de Wallace, i de fet, 

sorprenentment, li atorgava prioritat en la qüestió de l'economia de la mà d'obra a les 

crítiques d'Adam Smith i Millar a la productivitat del treball esclau. Els inconvenients, 

però, eren majors que els avantatges segons Reitemeier, i entre aquests destacava: les 

fugues i revoltes d'esclaus, que creaven una atmosfera d'inseguretat en la societat, la pau 

entre les classes es fracturava, la mobilitat social es trobava molt restringida, i el govern 

de la polis (Staatsherrschaft) es debilitava davant de “l'inflexible imperi de les famílies” 

(1789: 146). Segons Reitemeier, la llibertat del sector de la població que es dedicava “al 

servei” (denende Antheil), tal i com ocorria en l'Alemanya del seu temps i altres països 

europeus, resultava molt més profitosa per a l'estat i per a les classes dominades, que no 

pas l'esclavitud. 

 

 La conclusió de l'obra de Reitemeier era, per tant, la mateixa dels principals 

representants de la Il·lustració escocesa (Hume, A. Smith i Millar), per als quals 

l'esclavitud havia sigut el factor determinant que explicava el “subdesenvolupament” 

econòmic de l'antiguitat, la seua inferioritat respecte a l'època moderna, i al mateix 

temps, el motiu del seu estancament econòmic i posterior decadència. L'esclavitud 

adquireix, per tant, un caràcter fonamental en la interpretació whig o progressista de la 

història, que fou defensada per aquells autors del segle XVIII que s'inclinaren per la 

vessant “modernista” i partidària de la monarquia del moviment il·lustrat, front a 

aquells altres que es mantingueren fidels al paradigma de l'humanisme cívic. L. Guerci 

(1979) ha mostrat com la tendència modernista no deixà de guanyar adeptes durant tota 
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la segona meitat del segle XVIII, i finalment es convertiria en la concepció 

paradigmàtica, a partir del segle XIX.  

 

 Entre els motius que expliquen aquesta victòria de la interpretació modernista i 

progressista de la història es troba, curiosament, la reacció que provocà en la major part 

d'Europa el triomf de la vessant més radical de l'humanisme cívic a les revolucions 

americana i francesa. El govern jacobí de Robespierre, concretament, fou el que 

despertà els pitjors temors dels contraris als governs de tipus democràtic. En tot cas, la 

interpretació de Reitemeier tampoc trobaria difusió entre els autors que el seguiren, 

perquè en Alemanya la Revolució Francesa, i el posterior avanç napoleònic, provocà 

una forta reacció contra totes les manifestacions de la ideologia il·lustrada, que 

provocarien el renaixement d'una interpretació fortament aristocràtica de l'ideal de 

l'humanisme clàssic. Per altra banda, l'obra d'Adam Smith obtindria un gran èxit en 

l'escola econòmica britànica, que es començà a configurar, precisament, a partir de la 

seua obra, però no pas en les obres de tipus historiogràfic (tret d'una de les primeres 

històries de Grècia, que és la de Gillies, i que tractem al capítol següent). Per aquest 

motiu, les obres de J. Millar i de Reitemeier representen el principi, i a la vegada, el 

final, d'una corrent historiogràfica il·lustrada que desapareixeria amb el canvi de 

tendències que provocà l'esclat de la Revolució Francesa. La transmissió de la 

interpretació econòmica de la història de la Il·lustració escocesa es produiria, en primer 

lloc, a través de la disciplina de “l'economia política”, que en el segle XIX adquirí una 

gran difusió, i que a partir de la segona meitat del segle alguns autors, com K. Marx i 

Rodbertus, començaren a aplicar, de nou, al camp de la historiografia. 
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4. 5. EL DARRER TERÇ DEL SEGLE XVIII. LA IRRUPCIÓ DE L‟ESCLAVITUD 

ANTIGA EN LA HISTORIOGRAFIA EUROPEA 

 

 

4. 5. 1. INTRODUCCIÓ 

 

 

En aquest apartat examinem de quina forma l‟esclavatge començà a despertar 

l‟atenciñ d‟aquells autors dedicats a l‟àmbit purament historiogràfic, és a dir, en el camp 

dels treballs erudits dedicats a elucidar aspectes del món antic, o bé, en les narracions 

històriques de la Grècia i la Roma clàssiques (que es comencen a configurar en aquesta 

època). En els capítols anteriors hem observat de quina manera, l‟esclavitud antiga es 

convertí en un tema de gran importància per a les reflexions polítiques i filosòfiques 

il·lustrades, ja que afectava directament a una de les principals propostes d‟organitzaciñ 

polìtica de l‟època: la de l‟humanisme cìvic. Això acabà afectant als estudis de 

l‟evoluciñ de les societats humanes al llarg del temps, com a conseqüència de l‟interès 

de la Il·lustraciñ escocesa per l‟estudi de l‟economia i la defensa de la concepciñ 

progressista de la història, que acabarien donant lloc a dues de les teories més 

importants en el camp de les ciències socials: la “teoria de les etapes”, i la de la “divisió 

del treball”. Això posa de manifest el pes fonamental de la Il·lustració escocesa sobre la 

historiografia contemporània, i més concretament, sobre la vessant marxista de la 

mateixa.  

 

Però al mateix temps, cal indicar que aquesta influència no es produí de forma 

immediata, sinó que existeix un important lapse temporal entre la publicació del primer 

estudi monogràfic sobre l‟esclavitud antiga des de la perspectiva socioeconòmica 

desenvolupada pels escocesos (Reitemeier, 1789), i el següent estudi monogràfic 

realitzat des d‟una perspectiva semblant, que és el de Ciccotti (1899). Durant aquest 

lapse de temps, l‟esclavitud antiga es convertì en un tema rellevant per a la 

historiografia europea, però no des dels paràmetres plantejats per la Il·lustració 

escocesa. No obstant això, la concepció paradigmàtica contemporània segons la qual, 

l‟esclavatge tingué un paper fonamental en les economies antigues, seguí el seu 

transcurs en l‟adquisiciñ d‟una importància cada cop major, la qual cosa ens demostra 

que els orìgens d‟aquesta concepciñ no només es poden ubicar en el sorgiment de la 
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interpretació socioeconòmica escocesa. Un fet que, per altra banda, resulta lògic si 

tenim en compte que la Il·lustració escocesa sorgí com una necessitat de donar resposta 

als conflictes de tipus polític i econòmic que provocà la unió amb Anglaterra, i que en 

l‟àmbit europeu, tingueren lloc altres conflictes de tipus més general. Entre altres 

aspectes, els dos fenòmens històrics que tingueren major importància en l‟estudi de 

l‟esclavitud antiga foren, en primer lloc, l‟esclat de les Revolucions americana (1776) i 

Francesa (1789), i en segon lloc, l‟inici d‟un autèntic moviment abolicionista des de la 

dècada de 1780. Per altra banda, durant el darrer terç del segle XVIII també es produiria 

una innovació historiogràfica de gran importància, ja que aparegueren les primeres 

històries de Grècia modernes.  

 

 

4. 5. 2. L’ESCLAVITUD ANTIGA ENTRE ELS ERUDITS FRANCESOS: J. L. 

BURIGNY I CHARLES DE BROSSES 

 

 

a) La ciència “antiquària” a la França del segle XVIII: L'Académie royale des 

Inscriptions et Belles Lettres 

 

 La historiografia francesa del segle XVIII es desenvolupà, principalment, des de 

dos sectors clarament identificables, i en certs aspectes, contraris. Per un costat, el dels 

philosophes, és a dir, els filòsofs i assatgistes d‟ideologia il·lustrada, que reflexionaren 

sobre diferents aspectes: des de la física a la història, passant per la teoria política, i 

aspectes econòmics, polìtics i socials del seu temps. Bona part d‟aquests philosophes es 

concentraren en diversos cafès i clubs de lectura de París, que fou el gran centre cultural 

de l‟Europa del segle XVIII (al costat d‟altres centres importants, com Londres, 

Edimburg i Amberes). Els philosophes foren els autors de diverses innovacions de gran 

importància per a la historiografia contemporània, especialment en el camp teòric, però 

per al nostre tema ens ha interessat destacar únicament a Montesquieu, que jugà un 

paper fonamental en la configuració del paradigma o matiu interpretativa del paper de 

l‟esclavatge en l‟evoluciñ històrica de l‟antiguitat que predomina en la historiografia 

contemporània. Una matiu interpretativa que seria desenvolupada posteriorment per la 

Il·lustració escocesa.  
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 L‟altre gran sector des del qual es desenvolupà la historiografia francesa del 

segle XVIII fou L‟Académie royale des Inscriptions et Belles Lettres. L‟Académie havia 

sigut fundada el 1663 pel rei Lluís XVI, com una part del seu projecte de promoció del 

poder reial a través del foment de la cultura. A partir d‟aleshores, L‟Académie es 

convertí en la institució que coordinà bona part dels estudis sobre el món antic en el 

territori francès, no tant pel seu poder, com pel fet de constituir l‟únic marc de 

referència comú que existia aleshores per a aquest tipus d‟estudis (ja que en les 

universitats, no existia una càtedra d‟història pròpiament dita). La pràctica totalitat dels 

estudis publicats a les mémoires de l‟Académie entren dins la categoria “d‟antiquaris”, i 

per tant, fidels al tipus d‟historiografia de l‟antiguitat desenvolupada des dels inicis del 

Renaixement, en la qual la preocupació principal era la recopilació del major nombre de 

dades possibles sobre un tema, i no tan l‟interès per enfrontar-se a “problemes històrics” 

que és el que caracteritza la historiografia actual, i també les reflexions de molts 

philosophes. Segons Diderot, els philosophes observaven amb menyspreu als érudits (és 

a dir, als antiquaris), perquè “regarden l‟Erudit comme une espece d‟avare, que ne 

pense qu‟à amasser sans joüir, et qui entasse sans choix les métaux les plus vils avec les 

plus précieux”.
408

 A partir d‟aquì, Momigliano (1955c) establì la interpretaciñ de la 

historiografia del segle XVIII com una activitat desenvolupada per dos sectors diferents, 

i a la vegada oposats, els philosophes, per un costat, i els érudits, per l‟altre, i que 

aquesta oposició només seria superada a finals de segle, amb la combinaciñ d‟ambdues 

per part de l‟historiador anglès Edward Gibbon. Recentment, però, diversos autors han 

començat a qüestionar aquesta concepció de la historiografia del segle XVIII, i a posar 

de manifest que els philosophes utilitzaren amb freqüència les obres dels érudits (en 

bona mesura, mémoires de l‟Académie), i que molts érudits compartiren bona part de 

l‟ideari il·lustrat (Deissler, 2000; Pocock, 1999b). De fet, la mateixa frase de Diderot 

que hem citat més amunt pot donar una falsa impressió si és citada de forma 

descontextualitzada, ja que l‟objectiu d‟aquest no era criticar el treball dels érudits, sinó 

presentar L‟Énciclopédie com una resposta a la necessitat d‟augmentar els contactes 

entre ambdós grups. 

 

 

                                                 
408

 Discours Préliminaire de L‟Éncyclopédie (Diderot-d‟Alembert, 1751 : xviii). 
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b) Jean Lévesque de Burigny 

 

 Els anys 1766 i 1767 el membre de l‟Académie des Inscriptions Jean Lévesque 

de Burigny va llegir públicament dues memòries sobre l‟esclavatge en el mñn romà que 

poden ser considerades com les autèntiques iniciadores de l‟estudi monogràfic de 

l‟esclavitud antiga. El motiu de que li conferim aquesta consideració és que, a diferència 

de les obres de Tito Popma (1608) i Lorenzo Pignoria (1612), que constitueixen dos 

exemples aïllats d‟interès erudit per un tema generalment ignorat, les memòries de 

Burigny tenen un significat molt més rellevant en un context en què l‟esclavitud antiga 

és un tema cada cop més tingut en compte en les reflexions historiogràfiques. En aquest 

sentit, considerem que els dos grans estudis monogràfics de l‟esclavitud antiga que 

seguiran al de Burigny, que són els de J. F. Reitemier (1789) i William Blair (1833), en 

són clarament deutors. De fet W. Blair només cita, com a rars predecessors de la seua 

obra, tots els autors que acabem de citar, tal i com indica al prefaci de la seua obra: 

 

  “the state of slavery amongst the Romans has not received [...] that attention which its 

interesting nature deserves. Information collected by moderns respecting it, is much scattered 

through various general works on antiquities, as well as commentaries on ancient literature and 

jurisprudence. [...] The learned works of Pignorius and of Popma, upon the slaves of the 

Romans, are chiefly taken up with details of their occupations. The only treatise I have been able 

to meet with, having the same plan as the present, is that of M. De Burigny, contained in two 

papers in the Memoirs of the Academy of Inscriptions” (1833: vii-ix). 

 

 Jean Levésque de Burigny (1692-1785), procedia d‟una famìlia de la baixa 

noblesa de la Xampanya que s‟establì a Parìs, on entrà en contacte amb diversos erudits 

i filòsofs coneguts, com Charles de Brosses i Voltaire. Els dos articles en què Burigny 

afrontà el tema de l‟esclavatge foren “Premier Mémoire sur les esclaves romains; dans 

lequel on examine quel étoit leur état avant qu‟ils obinessent l‟affranchissement”,
409

 i 

“Sécond Mémoire sur les esclaves Romains; dans lequel on traite de l‟affranchissement 

et de l‟état des Affranchis”.
410

 En la primera de les memòries Burigny analitzava la 

situació dels esclaus dins la societat romana, mentre que a la segona examinava quines 

eren les característiques de la pràctica romana de la manumissió. A l‟interior de les 

Mémoires trobem una compilació prou completa dels principals elements de 
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 Llegit el 13 de novembre de 1766, i publicat en 1770 (Burigny, 1770).  
410

 llegit el 30 d‟abril de 1767, i publicat en 1774 (Burigny, 1774). 
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l‟esclavitud antiga generalment coneguts per la ciència jurìdica de l‟època, tal i com 

hem pogut comprovar en l‟obra de diversos dels autors de formaciñ jurìdica que hem 

comentat més amunt, des de Bodin a Adam Smith. Així doncs, les seues memòries no 

impliquen cap aportació especial en termes historiogràfics generals, però sí són 

importants des del punt de vista de constituir el primer treball d‟aquest tipus. També cal 

destacar el fet que, a diferència dels seus predecessors i contemporanis escocesos, 

Burigny no s‟interessà pels aspectes econòmics i socials de l‟esclavatge, sinñ 

especialment per la qüestió ètica. En aquest camp, veiem que la memòria de Burigny 

s‟inscriu en el debat sobre la moralitat de l'esclavatge, i les seues implicacions per a la 

visió, fonamentalment positiva, que fins aleshores s'havia tingut de l'època antiga. Tal i 

com hem vist més amunt, les opinions antiesclavistes començaren a presentar-se cada 

cop amb major freqüència a partir de la publicació de L‟Esprit des Lois, i especialment a 

partir de 1760. A les memòries de Burigny es pot observar, d‟una banda, la clara 

oposiciñ de l‟autor a la instituciñ de l‟esclavatge, però al mateix temps, el seu objectiu 

principal era demostrar que l‟esclavitud havia tingut un caràcter molt més positiu entre 

els romans, que entre la resta de pobles: 

 

  “je serai voir ensuite, que malgré le malheur de leur état, les esclaves Romains étoient 

plus hereux que ceux des autres nations, par l‟espérance qu‟ils avoient de devenir citoyens 

Romains, et en quelque sorte égaux a leurs maîtres, comme il est arrivé plusieurs fois.” (1770: 

328) 

 

 L'objectiu de Burigny era, per tant, mitigar les crítiques que durant la seua època 

diversos autors dirigiren contra el sistema romà. Burigny no nega en cap cas que alguns 

romans arribaren a ser molt durs en el tracte dels esclaus, però afegeix que això s'havia 

produït fonamentalment durant els últims segles de la república, i que a partir de l'època 

imperial, la seua situació no hauria deixat d'experimentar una millora progressiva. Això 

ens demostra que Burigny era un partidari del règim monàrquic, front als règims de 

tipus republicà. Segons Burigny, la gran virtut del sistema romà és que havia sabut 

mitigar en bona mesura el problema de l'esclavitud a través de la “integració” dels 

esclaus en la pròpia societat a partir de les manumissions individuals, i de les de les 

mesures polítiques encaminades a protegir aquells que encara eren esclaus. A més de 

contrastar entre l'època de la república i la imperial pel que feia al tracte dels esclaus, 
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Burigny també realitzava el contrast entre romans i grecs pel que feia a les opinions 

sobre l'esclavatge: 

 

  “C‟étoit une vérité reconnue par les jurisconsultes et par les philosophes Romains, que 

l‟esclavage en foi étoit contraire à la nature [...] Ce sentiment, si conforme à la droite raison, étoit 

cependant conteste par les Grecs qui s‟étoient imaginé que la Nature avoit destine les Grecs à 

être libres, et les Barbares à être esclaves. Cette orgueilleuse prétention étoit un principe reçu sur 

le théâtre d‟Athènes [...] les philosophes même parloient [...] ainsi qu‟on peut le voir au 1er. 

chapitre des Politiques d‟Aristotle” (1770: 328-329).  

 

 Tal i com hem pogut comprovar més avall, les opinions contràries a l'esclavatge 

d'alguns juristes i escriptors romans, com Sèneca, procedien de la filosofia estoica, que 

s'havia originat a la Stoa d'Atenes, i que a través del grec Posidoni, crearia un poderós 

discurs antiesclavista en plena època republicana (que fou, en bona mesura, el 

responsable que la república romana adquirís tan mala premsa en la qüestió de 

l'esclavitud). Per altra banda, autors romans com Cató i Ciceró, recolzaven plenament 

les idees d'Aristòtil. La contraposició entre grecs i romans per part de Burigny ens 

sembla, per tant, orientada a recolzar el discurs segons el qual els règims de tipus 

monàrquic sempre oferien millors condicions per als esclaus que els de tipus republicà 

(i que, com hem vist, havia sigut desenvolupat des d'Orosi a A. Smith, passant per J. 

Bodin). D'aquesta manera Burigny, com diversos dels autors que hem vist més amunt, 

s'oposava a l'ideal espartà defensat per nombrosos republicans del seu temps, com J. J. 

Rousseau. Però a diferència de Hume i A. Smith, Burigny no arribava a defensar la 

superioritat del món modern sobre l'antic, sinó que es mantenia dins l'època antiga, i 

distingia entre diferents moments històrics pel que feia a la qüestió de l'esclavatge. 

 

 

c) Charles de Brosses 

 

 L‟any 1768, dos anys després de que Burigny llegìs la primera de les seues 

memòries el conegut erudit Charles de Brosses, abordava per primera vegada en 

l‟Académie des Inscriptions, el tema de la revolta d‟Espartac (Raskolnikoff, 1992: 336). 

Aquesta memòria seria publicada el 1774, junt amb la segona memòria de Burigny, al 

volum 37 de les Mémoires de l‟Académie des Inscriptions sota el títol La Seconde 
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Guerre Servile ou la révolte de Spartacus en Campanie.
411

 Resulta significatiu que en 

tan poca diferència de temps, un altre membre de l‟Académie des Inscriptions, tornés a 

abordar el tema de l‟esclavatge a l‟antiga Roma, la qual cosa ens indica que el treball de 

Burigny no fou una creació aïllada, sinó que pel contrari, sorgí en una època en que 

l‟interès per l‟estudi de l‟esclavitud antiga començaria a cobrar una importància cada 

cop major. 

 

 Charles de Brosses (1709-1777), també conegut com “Le Président De Brosses” 

fou un membre destacat dels cercles il·lustrats de París. De Brossses nasqué a la ciutat 

de Dijon, fill d‟una famìlia de la noblesa borgonyona de llarga ascendència, i combinà 

el seu treball com a jutge del Parlament de Dijon amb la seua afició per les antiquités.
412

 

De Brosses es convertí en un dels membres de l'Académie més prestigiosos per la 

voluminosa activitat investigadora que desenvolupà sobre una gran diversitat de 

matèries (des de l'estudi de l'obra de Sal·lusti a estudis, de tipus més general, sobre 

l'origen i desenvolupament del llenguatge, o bé de tipus arqueològic, sobre el 

descobriment de la ciutat d'Herculà).  

 

 La memòria de Charles de Brosses sobre La Seconde Guerre Servile ou la 

révolte de Spartacus en Campanie (1774), ha merescut l‟atenciñ de Moses I. Finley i 

Mouza Raskolnikoff, dins els seus estudis historiogràfics respectius. L‟opiniñ del segon 

d‟aquests autors sobre la memòria és que la memòria de De Brosses : “est l‟occasion 

d‟una brillante reconstruction où se mêlent étroitement les témoignages empruntés a 

diverses sources antiques et les hypothèses plus ingénieuses, de manière à former un 

ensemble vivant et coloré d‟une grande homogénéité” (1992: 33). Una opinió que 

contrasta fortament amb la de Finley, que es refereix a aquesta obra com: “el largo y 

desfavorable informe de la rebelión de Espartaco (de) Charles de Brosses”, i afegeix: 

“uno de los magistrados y parlamentarios más importantes de su tiempo” (1982: 28). 

Finley classifica a De Brosses dins del grup dels treballs “antiquaris”, la qual cosa 

considera argument suficient per a no afegir res més sobre la seua memòria. 
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 De Brosses, C. (1774): “La seconde Guerre Servile ou la Révolte de Spartacus en Campanie. 

Fragmens de Salluste, tirès des IIIe. et IVe. livres de son Histoire générale”, dins Mémoires de littérature, 

tirés des registres de l‟Académie Royale des Inscriptions et Belles-Lettres, 1767-1769, 37, Paris, 

Imprimerie Royale, pp. 23-86. 
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 Dades biogràfiques extretes de F. Kafker-S. Kafker (1988): The Encyclopedists as individuals: a 

biographical dictionary of the authors of the Encyclopédie, pp. 73-77. 
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 La ubicació de Brosses dins el seu context historiogràfic ens ha demostrat que 

cal matisar les afirmacions, tant de Raskolnikoff com la de Finley. Per començar, el 

comentari de Finley ens ofereix una falsa idea de la intencionalitat de la memòria, ja que 

el fet que De Brosses fos un personatge de rellevància no significa que no es puga 

classificar com a il·lustrat i que, de fet, tingués una opinió clarament antiesclavista, tal i 

com podem observar a frases com la següent: “car enfin les esclaves, tout subalternes, 

dégradés et sujets qu‟ils sont au pouvoir d‟autrui, par le malheur de leur situation, 

peuvent, en recouvrant leur liberté, participer de nouveau à la dignité de l‟espèce 

humaine” (1774: 25). Ara bé, l'informe de De Brosses sí que és “desfavorable” a la 

revolta en el sentit que critica els “abusos” que segons ell, cometeren els esclaus sobre 

els romans lliures que caigueren sota les seues mans. De fet, la perspectiva que 

predomina al text de Brosses és la de preocupació per la crisi que suposava la revolta 

per a l'estabilitat del règim romà. Així doncs, De Brosses s'identifica amb major mesura 

amb els romans lliures, que no pas amb els esclaus revoltats, als quals considera 

defensors d'una causa justa, però comandats per la pitjor classe d'esclaus: els gladiadors. 

La perspectiva de Brosses és molt similar, per altra banda, a la que trobem entre la 

majoria d'historiadors clàssics (bona part d'ells influïts pel discurs de Posidoni), que 

contemplen les revoltes d'esclaus com a fets desgraciats que sorgeixen com una espècie 

de càstig diví o sobrenatural per algun motiu: l'incompliment de les lleis naturals, el 

maltracte dels esclaus o deixar-se endur pel luxe i l'avarícia. És possible que De Brosses 

es trobés influït, d'alguna manera, pel debat que s'havia iniciat des de la dècada de 1740, 

sobre les revoltes d'esclaus a les colònies a les Antilles, i el perill que suposaven per a la 

seguretat de la població blanca en aquells territoris. Un debat que cobrà major força a 

França després del 1763, quan la fi de la “Guerra dels Set Anys” els portà a la pèrdua de 

la majoria de colònies americanes (tret de les illes antillanes).
413

 En tot cas, aquesta 

preocupació no impediria a De Brosses realitzar la següent reconstrucció del discurs, 

que segons ell, degué formular Espartac: 

 

“De ce moment, Spartacus prit de plus hautes pensées; il conçut l‟espérance de 

soustraire à la servitude tant de malheureux étrangers, devenus esclaves par le sort de la guerre 

ou par le hasard de leur naissance, et dont le faste Romain avoit rempli l‟Italie.  [...] Par tout il 

s‟annonça pour le libérateur des esclaves et des prisonniers qui voudroient quitter leurs maîtres 

ou qui pourroient rompre leurs fers. Il invectiva contre la mollesse et la tyrannie des maîtres qui 
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du fein de l‟oisiveté tiroient à eux tout le profit des travaux de tant de malheureux esclaves, sans 

les traiter avec moins de rigueur. […] Que pourront-ils contre nous et sans nous, si vous voulez 

reprendre aujourd‟hui la supériorité qui vous appartient ? Oui, braves camarades, elle vous 

appartient!” (1774 : 27) 

 

 El fragment que acabem de citar podria procedir perfectament de la novel·la 

d'Espartac que el comunista repressaliat Howard Fast escrigué entre 1950 i 1951. L'ús 

dels termes “tirania” i “camarades” s'han d'entendre, però, dins de la tradició 

neoclàssica i de la ideologia il·lustrada propis del segle XVIII. Així doncs, De Brosses 

es mostra contrari als efectes de la revolta dels esclaus, però al mateix temps, considera 

perfectament comprensibles els motius dels revoltats, ja que l'esclavitud constituïa una 

institució immoral per la seua pròpia naturalesa, que descansava sobre una situació 

imposada de forma violenta i com a conseqüència de la fortuna, i no sobre una 

inferioritat “merescuda”: “le dur esclavage où ils se voyaient réduits, moins encore pour 

lavoir mérité que par l‟injustice du maître qui faisait ce vil commerce.” (1774: 24) De 

Brosses es situa, per tant, dins d'una línia il·lustrada moderada molt semblant a la de 

Burigny, ja que tots dos són contraris a l'existència de l'esclavitud i partidaris de la 

igualtat natural de tots els homes (almenys, davant la llei), però al mateix temps, són 

fervents defensors del règim establert, i es preocupen per la seua estabilitat. La seua 

posició era, per tant, totalment contrària als efectes desestabilitzadors que les propostes 

republicanes i socialitzadores d'autors com Harrington o Rousseau podien suposar per a 

les societats del seu temps (tal i com es posaria de manifest durant les Revolucions 

americana i francesa). 

 

 Per altra banda, des del punt de vista historiogràfic, cal destacar que la memòria 

de Brosses no compleix tots els requisits de veracitat. En aquesta abunden les 

reconstruccions basades en la imaginació de l'autor, i les derivacions de bases poc 

segures, que permetrien elaborar un relat sobre la revolta d'Espartac de 63 pàgines sobre 

un conjunt de fonts històriques escasses i fragmentàries que no arriben a les deu 

pàgines. Des d'aquest punt de vista, critiquem l'optimisme de Raskonikoff (1992: 33) 

cap a la memòria de Brosses, tenint en compte que aquesta fou realitzada en la mateixa 

època que treballs com els de Montesquieu, Hume i A. Smith (per citar entre els autors 

comentats), que presentaren un nivell de correcció historiogràfica molt més elevat (i de 

fet, molt sembla als criteris seguits per la historiografia actual). 
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 Les obres de Burigny i De Brosses no representen, per tant, cap aportació 

d'importància en el camp de la historiografia, però sí resulten bones representants del 

tipus d'historiografia i de perspectiva ideològica que predominà en l'Europa del segle 

XVIII.  

 

 

4. 5. 3. L’ESCLAVATGE DINS LA HISTÒRIA “IL·LUSTRADA” DE GIBBON 

 

 

 Entre els anys 1776 i 1788 aparegué publicada l'obra de l'anglès Edward Gibbon  

The History of the Decline and Fall of the Roman Empire,  que obtingué un èxit 

immediat i es convertì en una de les obres més influents del seu temps i d‟èpoques 

posteriors. Fins a tal punt va ser així, que encara avui en dia continua sent considerada 

una obra a tenir en compte en la historiografia actual, i, de fet, és considerada 

actualment per molts historiadors com la primera història moderna de Roma 

(Momigliano, 1955c, d). Segons Momigliano, el mèrit principal de Gibbon resideix en 

el fet d'haver sigut el primer autor que condensà en una mateixa obra les dues grans 

corrents en què s'havia desenvolupat la historiografia del segle XVIII: la filosòfica, per 

un costat, i l'antiquària o erudita, per l'altra. El plantejament de l'obra, com el mateix 

títol indica, segueix plantejaments i preocupacions molt similars a les de Montesquieu 

en l'elaboració de les Considérations, si bé Gibbon s'inclinaria més pel tipus 

d'explicació a la fi de l'imperi aportada per Voltaire (segons el qual, hauria sigut el 

cristianisme), que no pas la de Montesquieu (l'esclavatge i l'organització 

socioeconòmica i política dels romans). Per altra banda, a finals de la dècada de 1750 

Gibbon ja havia comprat la vintena de volums de les memòries de L'Académie que fins 

aleshores s'havien publicat. Però l'interès de Gibbon pels treballs antiquaris no es 

limitava a la utilització d'una font d'informació complementària (com feia, per exemple, 

Montesquieu), sinó que els considerava la seua guia sobre el mètode a seguir en 

l'adquisició del coneixement històric. De fet, el 1761 el mateix Gibbon publicà un 

opuscle titulat Essai sur l‟étude de la littérature, en el qual defensava la utilització del 

mètode hipotètico-deductiu en les obres d'història, al mateix temps que s‟enfrontava 

amb la mala consideració que tenien els philosophes del treball erudit desenvolupat pels 

seus companys de L'Académie des Inscriptions.  
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 En tot cas, la novetat metodològica no ens ha de confondre, i si existeix un 

referent amb el qual es puga identificar la història de Gibbon és més la historiografia 

il·lustrada de Montesquieu, Voltaire i Hume, que no pas l'obra d'erudits com Burigny i 

De Brosses. No obstant, arribats a aquest punt cal fer una puntualització, i és tret de les 

obres de Bossuet i Robertson, la resta de treballs que hem comentat fins ara no són 

“històries” pròpiament dites, sinó obres de tipus jurídic, filosòfic i polític, que 

utilitzaren la història antiga com a font per a sostenir o reforçar els seus arguments. 

L'obra de Gibbon és una història narrativa en el sentit estricte del terme, i en aquest 

sentit, presenta molts més lligams obres com The History of England (1752-1762) de 

David Hume, o Le siècle de Louis XIV (1752) de Voltaire, que no pas amb L'Esprit des 

Lois o The Wealth of Nations. De fet, el mateix Gibbon reconeix que els seus grans 

referents en la construcció de la seua obra havien sigut Robertson i Hume, els quals no 

elaboraren històries de Roma, sinó històries de l'Europa moderna. No obstant això, tant 

l'obra de Gibbon com la d'aquests autors mantenien un punt important en comú, i és que 

totes elles utilitzaven un gènere literari de gran difusió a la seua època com un mode per 

a difondre els seus plantejaments il·lustrats.  

 

 El títol i l'objecte inicial de l'obra era el mateix que havia tractat Montesquieu de 

forma pionera a les Considérations, i fou una de les principals preocupacions dels 

intel·lectuals del segle XVIII: tractar d'explicar els motius pels quals s'havia produït la 

decadència i caiguda de l'imperi romà. El gran interès que suscitava aquest tema al segle 

XVIII es derivava, en bona mesura, de la importància del debat entre el paradigma 

humanista i el jurisprudencial-cívic (que també podríem anomenar “modern”, “whig”, o 

fins i tot, “il·lustrat”). La posició de Gibbon en aquest debat es troba més a prop del 

segon paradigma, però al mateix temps, en la seua obra abunda la perspectiva 

neoclàssica, de manera que resulta més fàcil enquadrar-lo entre aquells autors que 

presenten un estat de transició entre ambdós paradigmes (com Montesquieu, Wallace, 

Steuart i Burigny), que no pas aquells que presenten una superació absoluta del 

paradigma humanista, i realitzen una interpretació materialista de la història, com Hume 

i A. Smith. De fet, en l'obra de Gibbon s'observa una preocupació per trobar en la 

història de Roma una resposta a alguns dels problemes que es plantejaven en la seua 

època, com la situació en què es trobava l'Anglaterra del seu temps: entre l'expansió 

econòmica i imperialista, d'una banda, i la revolta de les colònies americanes (1775-

1783), per l'altre. Els primers elements constituïen una font d'autoconfiança en els 
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propis mèrits, i al mateix temps, d'inquietud, perquè havia sigut l'expansió imperialista i 

econòmica el que havia portat a Roma a la ruïna. Per a autors com Montesquieu, Hume i 

A. Smith aquest perill no existia a l'Europa moderna perquè les condicions polítiques i 

socio-econòmiques eren molt diferents a les de l'antiguitat, però per a Gibbon, que 

assistí als debats parlamentaris sobre la revolta de les colònies, la situació no resultava 

tan clara. L'existència d'aquesta inquietud es posa de manifest a l'inici de l'obra, que 

buscava l'objectiu explícit d'impactar en el públic de l'època: 

 

  “In the second century of the Christian era, the Empire of Rome comprehended the 

fairest part of the earth, and the most civilised portion of mankind. The frontiers of that extensive 

monarchy were awarded by ancient renown and disciplined valour. The gentle but powerful 

influence of laws and manners had gradually cemented the union of provinces. Their peaceful 

inhabitants enjoyed and abused the advantages of wealth and luxury.” (1910 [1776]: 1) 

 

 Edward Gibbon (1737-1794) fou el fill d'una de la vella noblesa anglesa, de 

propietats mitjanes, propera a la ciutat de Londres, i amb bones relacions polítiques. 

Gibbon es formà entre la Universitat d'Oxford i l'estudi autodidacta en Suïssa, França i 

Itàlia. Front a la majoria d'autors que hem tractat en els capítols anteriors, en els quals es 

pot observar una gran atenció als aspectes que més es debatien en la ciència jurídica, en 

Gibbon s'observa una atenció molt menor a aquests aspectes, i una formació molt més 

àmplia i eclèctica en el món antic, que combinava el coneixement dels autors clàssics 

amb les obres d'antiquaris moderns, que estudiaven les inscripcions, la numismàtica o 

l'arqueologia de la Grècia i Roma clàssiques. Per altra banda, Gibbon compartia amb 

bona part dels filòsofs il·lustrats del seu temps un accentuat escepticisme religiós i 

desconfiança cap a l'estament eclesiàstic, fins al punt que la idea principal de la seua 

obra seria la responsabilitat del cristianisme en la decadència de Roma. Així Gibbon 

considerava que les coses havien funcionat bé a Roma quan s'havia mantingut la 

tolerància religiosa:  

  “The policy of emperors and the senate, as far as it concerned religion, was happily 

seconded by the reflections of the enlightened (...). The various modes of worship, which 

prevailed in the Roman world, were all considered by the people, as equally true; by the 

philosopher, as equally false; and by the magistrate, by equally useful. And thus toleration 

produced not only mutual indulgence, but even religious concord.” (1910: 29) 
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 El primer element que tracta Gibbon a l'inici de la seua obra són els motius que 

explicaven el fet que els romans hagueren aconseguit un imperi tan vast, ric, i alhora 

estable, que resumia de la següent manera: 

  “From the foot of the Alps to the extremity of Calabria, all the natives of Italy were born 

citizens of Rome. Their partial distinctions were obliterated, and they insensibly coalesced into 

one great nation, united by language, manners and civil institutions, and equal to the weight of a 

powerful empire.” (1910 [1776]: 34-35) 

 Així Gibbon identificava en els temps de major glòria i estabilitat de l'imperi 

romà l'ideal que els il·lustrats veien camí a realitzar-se en la seua pròpia època: el triomf 

d'una societat basada en l'ordre civil i la tolerància religiosa. Racionalitat i societat civil 

havien de substituir, per tant, el fanatisme religiós que havia portat a Europa a la 

ignorància i a la inestabilitat política i social. No obstant això, Gibbon advertia també 

que, ja durant aquesta època daurada de l'imperi romà (que ell situa en el segle II d. C.), 

existien elements immorals o desestabilitzadors, que d'alguna manera pronosticaven o 

sentaven les bases de la decadència que prompte s'esdevindria (Schiavone, 2002: 20). 

Després de fer una descripció de tots aquells factors que, segons Gibbon, explicaven 

que els romans hagueren mantingut un imperi vastìssim durant tants d‟anys, el primer 

element negatiu que posa de manifest és el de l‟esclavatge, com podem observar al 

següent paràgraf: 

 

  “It was by such institutions that the nations of the empire insensibly melted away into 

the Roman name and people. But there still remained, in the centre of every province and of 

every family, an unhappy condition of men who endured the weight without sharing the benefits 

of society. In the free states of antiquity the domestic slaves were exposed to the wanton rigour 

of despotism. The perfect settlement of the Roman empire was preceded by ages of violence and 

rapine. Slaves consisted, for the most part, of barbarian captives, taken in thousands by the 

chance of war, purchased at a vile price, accustomed to a life of independence, and impatient to 

break and to revenge their fetters.” (1910: 39)
414

 

 

 Els esclaus són presentats, de forma evident, com un element constitutiu 

essencial del món romà, i com un dels seus punts més obscurs. Els mateixos principis 

                                                 
414

 El major fragment de l‟obra de Gibbon sobre l‟esclavatge a Roma, i l‟únic dedicat a analitzar la 

institució en la seua globalitat, és el que comença amb aquest paràgraf i es troba comprès dins el segon 

capítol del primer volum de The Decline and Fall, anomenat: “Of the Union and internal prosperity of the 

Roman Empire at the age of Antonines”, a les pàgines 39-43 de l‟ediciñ que hem emprat (Gibbon, 1910). 
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lliberals que ja trobàvem en altres autors il·lustrats, segons els quals l‟esclavatge 

constituïa un element contrari a la llibertat a la qual tenia dret qualsevol ésser humà, els 

trobem a la frase: “In the free states of antiquity the domestic slaves were exposed to the 

wanton rigour of despotism”. Aquesta frase mostra una gran similitud amb la de 

Ferguson: “In the midst of our encomiums bestowed on the Greeks and the Romans, we 

are, by this circumstance, made to remember, that no human institution is perfect.” 

(1782: 310). És possible que Gibbon conegués l'obra de Ferguson, que és una de les que 

obtingué major difusió en la seua època, i que aparegué publicada el 1767. En tot cas, sí 

que sabem amb seguretat que Gibbon coneixia a Hume, el qual també havia expressat 

una opinió similar als Political Essays: 

 

  “Nor can a more probable reason be assigned for the severe, I might say, barbarous 

manners of ancient times, than the practice of domestic slavery; by which every man of rank was 

rendered a petty tyrant, and educated amidst the flattery, submission, and low debasement of his 

slaves.” (1987: 384). 

 

 Gibbon també coincidia amb Hume en atribuir a l'esclavatge un paper central en 

l'economia domèstica dels romans com podem observar en la frase: “in the centre of 

every province and of every family”, que li atribuïa a l'esclavatge un caràcter universal, 

sense fixar-se en les possibles diferències entre províncies o classes socials diferents.  

Per altra banda, en el fragment també es pot observar una influència dels discursos de 

Posidoni i Orosi a través de les frases: “the Roman empire was preceded by ages of 

violence and rapine. Slaves consisted, for the most part, of barbarian captives, taken in 

thousands by the chance of war, purchased at a vile price”. Aquest discurs també 

s'havia fet present en altres discursos il·lustrats, com a L'Esprit des Lois de 

Montesquieu, o a l'article esclavage de l‟Enciclopédie en el qual trobem la frase: “Mais 

lorsqu‟ils se furent agrandis par leurs conquêtes et par leurs rapines, que leurs esclaves 

ne furent plus les compagnons de leurs travaux, et qu‟ils les employerent à devenir les 

instruments de leur luxe et de leur orgueil” (Diderot-D‟Alembert, 1753: 150). Un fet 

que aquests autors relacionaven amb les revoltes d'esclaus, la qual cosa ens demostra, 

un cop més, la influència del discurs de Posidoni, tal i com es fa present també al 

següent fragment de l'obra de Gibbon: 
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  “Against such internal enemies, whose desperate insurrections had more than once 

reduced the republic to the brink of destruction, the most severe regulations, and the most cruel 

treatment, seemed almost justified by the great law of self preservation.” (1910: 40) 

 

 Aquests exemples ens permeten comprovar que Gibbon es mantenia dins els 

paràmetres tìpics del pensament il·lustrat de l‟època. No obstant, l'autor anglès 

observava que en el moment en què els territoris “d'Europa, Àsia i Àfrica” foren 

unificats sota les lleis d'un únic governant, les fonts d'esclaus començaren a fluir amb 

una abundància molt menor (1910: 40). Això marcaria, per tant, un inici del descens 

dels esclaus a partir de l'època imperial. Un raonament que sembla lògic, però que no 

l‟hem trobat en cap dels autors anteriorment estudiats, la majoria dels quals atribueixen 

el descens de l‟esclavatge al cristianisme (Bodin, Bossuet, Turgot, Cavaller de 

Joaucourt) o bé no en fixen cap motiu (Hume, Ferguson). L‟únic autor que estableix una 

sèrie de raonaments alternatius a la religió és Adam Smith, i aquest no és anterior, sinó 

contemporani de Gibbon. En aquest punt és important que recordar que, tant Smith com 

Gibbon, es caracteritzen per la seua oposició a la idea que hagués pogut ser el 

cristianisme el que acabés amb la instituciñ de l‟esclavatge. Resulta destacable, en 

aquest punt, que els dos autors establiren causes diferents, però que ambdues es 

caracteritzaren per estar basades en factors materials, en comptes de les tradicionals de 

tipus moral i religiós. 

 

 Però entre les motivacions de Gibbon no es trobava només la d‟evitar atribuir 

aquest mèrit a l‟església, sinñ també la de rebaixar el caràcter negatiu d‟aquesta 

institució entre els romans. Segons Gibbon, el descens dels esclaus provocà la necessitat 

de millorar el tracte envers els esclaus per part dels amos: “the humanity [...] was 

encouraged by the sense of his own interest” (1910: 40). No obstant, el progrés major en 

la millora de la situació dels esclaus prové del camp de la política, a partir de la 

promulgaciñ d‟una legislaciñ protectora per part dels emperadors. Aquesta legislació es 

produí, segons Gibbon, perquè: “The progress of manners was accelerated by the virtue 

of policy of the emperors; and by edicts of Adrian and Antonines, the protection of the 

laws was extended to the most abject part of mankind” (1910: 40). En aquest punt 

Gibbon cita com a font les memòries de Burigny, la qual cosa ens mostra el diàleg entre 

els camps erudit i filosòfic de la història que ha destacat Momigliano (1955d), i el fet 

que cite com a font a un autor modern, cosa que encara resultava poc comú en el segle 
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XVIII. En tot cas, el fragment també ens demostra que Gibbon compartia una ideologia 

política semblant a la de Burigny. 

 

No obstant, poc després, torna a insistir en la importància de l‟esclavatge dins la 

societat romana. El relat passa a fixar-se, aleshores, en el gran nombre d‟esclaus que hi 

havia a l‟antiga Roma (sense distingir entre diferents èpoques), i aquì Gibbon torna a 

repetir algunes de les premisses i cites clàssiques més utilitzades per la tradició 

historiogràfica anterior (i que ja trobem en Bodin), com podem observar al següent 

fragment: 

 

  “Almost every profession, either liberal or mechanical, might be found in the household 

of an important senator. The ministers of pomp and sensuality were multiplied beyond the 

conception of modern luxury. It was more for the interest of the merchant or manufacturer to 

purchase than to hire his workmen, and in the country, slaves were employed as the cheapest and 

most laborious instruments of agriculture.” (1910: 41-42). 

 

 Així doncs, la idea de la importància de l'esclavatge no deixà d'estendre's durant 

la segona meitat del segle XVIII, fins a ocupar un paper fonamental en les primeres 

històries de Roma i Grècia (com veurem a continuació). En aquest influí la ideologia 

“modernista” segons la qual interessava introduir elements a l'època antiga que 

permeteren distingir-la de l'època moderna, i així defensar la idea de que les solucions 

de l'època antiga no resultaven aplicables a l'època moderna (especialment les de tipus 

democràtic, republicà i col·lectivista), i que la vinculació de les idees de corrupció i 

expansió (econòmica i territorial) no resultaven aplicables a l'època moderna. Gibbon 

assimilà plenament les idees dels autors escocesos pel que feia al caràcter de l'economia 

domèstica dels antics front a aquella dels moderns, segons la qual, mentre entre els 

primers tot el treball “per a altres” havia sigut dut a terme per esclaus, entre els segons 

aquest era dut a terme per treballadors assalariats. 
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4. 5. 4. IDEOLOGIA ANTIDEMOCRÀTICA I ESCLAVATGE EN LES 

PRIMERES HISTÒRIES DE GRÈCIA: J. GILLIES I W. MITFORD 

 

 

a) La configuració de la “història de Grècia” en la Gran Bretanya finisecular 

 

 La controvèrsia mantinguda entre els paradigmes de l'humanisme cívic i 

jurisprudencial-cívic entrà en una nova dimensió durant el darrer terç del segle XVIII. 

Entre els anys 1775 i 1783 es desenvolupà la Guerra d'Independència de les colònies 

britàniques de Nord-amèrica que finalitzà amb la constitució dels actuals Estats Units 

d'Amèrica, i el 1789 s'inicià la Revolució Francesa, que conduiria a l'execució del rei de 

la principal monarquia del continent europeu el 1793. En ambdós casos, el referent 

principal dels sectors que lideraren la Revolució fou el paradigma de l'humanisme cívic, 

que aportava una base teòrica (refermada per l'exemple històric de la Grècia i Roma 

clàssiques), per a constituir un nou règim polític al marge de tota la tradició política i 

teòrica anterior (és a dir, del caràcter sagrat del poder del monarca, la noblesa i 

l'església). No per casualitat, els Estats Units i la França revolucionària s'instituïren com 

a repúbliques de “ciutadans lliures i iguals”, i en les seues manifestacions públiques 

utilitzaren un gran nombre de símbols clàssics (la França revolucionària marca el punt 

àlgid de l'art neoclàssic). Aquesta manifestació revolucionària de l'ideal republicà d'arrel 

clàssica provocà la reacció immediata d'un gran nombre d'intel·lectuals europeus, que 

marcà l'inici de la decadència del paradigma de l'humanisme cívic. 

 

 El primer país on es feren sentir amb força les reaccions al paradigma de 

l'humanisme cívic com a conseqüència d'aquests moviments revolucionaris fou Gran 

Bretanya, en primer lloc, com a conseqüència de la revolta de les seues colònies nord-

americanes, i en segon lloc, degut a l'esclat de la Revolució a l'interior de la única 

potència que li disputava la supremacia: França. En l'àmbit que a nosaltres ens interessa, 

aquesta reacció es va fer notar a partir de l'aparició del que, segons Momigliano (1955e: 

214-215), sñn les dues primeres històries de la Grècia antiga realitzades des d‟una 

perspectiva vertaderament moderna, que són les de John Gillies (1786), i de William 

Mitford (1784-1810).
415

 Però a més a més, disposem de diverses proves de la ideologia 

                                                 
415

 La primera història moderna de Grècia fou la de l‟anglès Temple Stanyan, amb el tìtol The Grecian 

History from the original of Greece to the death of Philip of Macedon. Posteriorment aparegueren la del 
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antidemocràtica d'aquests autors. Així, en 1778 John Gillies es lamentava que els 

revolucionaris americans ignoraren la “desafortunada història de Grècia” (apud. 

Meiksins Wood, 1998: 25), i en la introducció dedicatòria de la seua història de Grècia, 

Gillies establia el següent: 

 

  “The History of Greece exposes the dangerous turbulence of Democracy, and arraigns 

the despotism of Tyrants. By describing the incurable evils inherent in every from of Republican 

policy, it evinces the inestimable benefits, resulting to Liberty itself, from he lawful dominion of 

hereditary Kings, and the steady operation of well-regulated Monarchy.” (Gillies, 1786: iii). 

 

 És important destacar que aquesta obra apareixia publicada el 1786, tres anys 

després de que es fes efectiva la independència dels Estats Units d'Amèrica (1783, 

Tractat de París). Mitford, per la seua banda, era membre del partit tory (i per tant, 

d'ideologia clarament conservadora), i a la introducció de la seua història de Grècia, 

expressa que la començà a redactar des dels mateixos quarters i campaments militars 

durant la Guerra d'Independència americana (Mitford, 1795: 2).  

 

 A partir d'aquestes motivacions ideològiques, resulta interessant destacar, en 

primer lloc, la perspectiva moderna i progressista d'aquestes històries, la qual cosa ens 

posa de manifest el desenvolupament d'una “il·lustració” de caràcter clarament 

conservador en l'Anglaterra del darrer terç del segle XVIII (d'acord amb el defensat per 

Pocock, 2002c). Una corrent en la qual es troben Gillies, Edward Gibbon i Edmund 

Burke, que es caracteritza per la defensa de la monarquia, la idea de progrés, i el sistema 

polític britànic (amb els seus espais de participació parlamentaris, però amb una forta 

estabilitat social). Aquests autors coincidiren en destacar, per tant, els beneficis del 

sistema parlamentari britànic, tal i com es trobava establert en aquella època, i en contra 

de les aspiracions republicanes i democràtiques d'americans i francesos, que segons 

aquests autors portaven en sí el perill del desordre polític i social. És important definir 

aquests autors com a “il·lustrats”, d'acord amb la definició del moviment que hem 

                                                                                                                                               
francès Grabriel Bonnot de Malby, Observations sur l‟histoire de la Grèce, ou Des causes de la 

Prospérité et des malheurs des Grecs (1766), i la de l‟escocès William Robertson, The History of Ancient 

Greece (1778). En totes aquestes obres predomina encara una gran dependència de les històries relatades 

pels autors clàssics, fins al punt que pràcticament es podrien considerar “recopilacions” dels diferents 

relats clàssics de la història de Grècia. Gillies i Mitford, en canvi, incorporen una concepció plenament 

moderna, en la qual predomina el seu propi discurs històric, per damunt dels discursos de les diversos 

historiadors clàssics coneguts. Per aquest motiu, segons Momigliano, es pot dir que la història de Grècia 

fou una “invenciñ britànica” (1955e: 214). 
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establert més amunt (cap. 4. 5. 1.), perquè ens permet comprendre algunes de les 

característiques fonamentals de les seues obres, com les idees de modernitat i progrés, 

que són les que farien possible l'aparició de les primeres històries modernes de la Grècia 

i Roma antigues. 

 

 

b) John Gillies 

 

 El primer dels autors que tractem és l‟escocès John Gillies (1747-1836), ja que 

la seua obra mostra una major vinculació amb la concepció de la història de la 

Il·lustració escocesa, i al mateix temps, presenta menys contactes amb la historiografia 

posterior, en la qual tindria una influència molt major l‟obra de Mitford. Les 

repercussions de la concepció filosòfica i històrica de la Il·lustració escocesa es fan 

sentir clarament en la mateixa introducciñ de l‟obra de Gillies, tal i com podem observar 

a continuació: 

 

  “The following History commences with the infancy of Greece, and describes its 

gradual advancement towards civilization and power. [...] I have intervowen the description and 

principal transactions of each independent republic [...] and by comparing authors seldom read, 

and not frequently consulted for historical materials [...] in order to reduce the scattered members 

of Grecian story into one perpetual unbroken narrative [...] In the execution of this extensive plan 

[...] it would be that of having diligently studied the Greek writers, without adopting their 

prejudices, or copying their narratives with servility. [...] have never sacrified that due relation of 

parts to the whole [...] I have ventured to think for myself” (1786: iii) 

  

 El fragment ens posa de manifest el triomf de la perspectiva moderna en 

l'aproximació històrica a l'antiguitat. Aquí desapareix qualsevol tipus de veneració cap a 

les fonts clàssiques, i, el que és més important, l'objecte d'anàlisi historiogràfica es 

converteix en l'únic criteri de selecció de les fonts, i no l'autoritat d'aquestes. Ens 

trobem, per tant, davant del revers absolut de la perspectiva historiogràfica que 

observàvem en els inicis del moviment humanista, i que durant el transcurs de l'edat 

moderna havia anat evolucionant cap a un progressiu modernisme (tal i com hem pogut 

comprovar en els capítols anteriors). En tot cas, l'adopció d'aquest progressisme històric 

no fou només el resultat de les conviccions ideològiques de Gillies, sinó també pel fet 

de ser escocès, d'ideologia whig (com Hume, i la majoria de representants de la 
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Il·lustració escocesa), i haver estudiat a la Universitat de Glasgow (on impartien classes 

Adam Smith i John Millar). La influència de la ciència social escocesa es posa de 

manifest en la importància de l'esquema progressista de Gillies, el qual, de la mateixa 

manera que els seus predecessors, presta una especial atenció als avanços de tipus 

econòmic i tècnic que s‟havien produït durant la història de Grècia, i no només als de 

tipus intel·lectual (que eren els únics que s'havien tingut en compte en la tradició 

anterior). L'adopció d'aquests principis es posa clarament de manifest en el primer 

apartat del primer capítol de l'obra, titulat: “View of the Progress of Civilization and 

Power in Greece, preceeding the Trojan War”. El nom del títol sembla mostrar-nos la 

clara influència de l'obra de William Robertson, al qual substituiria Gillies en el càrrec 

de “Royal Historiographer of Scotland” el 1793. Però encara més interessant resulta 

endinsar-nos a l'interior del capítol, on podem observar les conseqüències de l'adopció 

de la concepció progressista escocesa en la història de Grècia, tal i com podem observar 

en els següents passatges: 

 

  “it seems essential to the integrity of the present work, to explain from what assemblage 

of nation sthe Greeks were formed, and by what fortunate steps they arrived, from feeble 

beginnings, to that condition of manners and society in which they are described by Hommer [...]  

  The southern corner of Europe [...] was inhabited [...] by many small tribes of hunters 

and shepherds [...] 

  The happy position of a country [...] situate within reach of those part of the east which 

were anciently most flourishing and popolous, naturally invited the visits of travellers, and 

attracted the establishment of colonies. [...] those Grecian communities, which justly claimed the 

honour of superior antiquity, acknoweledged themselves indebted to strangers for the most 

important discoveries, not only in religion, but in agriculture and arts [...] When the refined 

descendants of the rude Greeks viewed with complacence their own superiority in arts and arms 

to all the nations around them, they began to suspect that the Gods alone were worthy to have 

reared the infancy of a people, who eminently excelled the rest of mankind.” (1786: 4-6). 

 

 El fragment citat es podria correspondre perfectament a qualsevol història de 

Grècia redactada entre principis del segle XIX i l'actualitat, però no podria haver sigut 

escrita, de cap manera, abans del segle XVIII. En aquest es pot observar, a més, no 

només l'adopció de l'esquema progressista i la teoria de les etapes escocesos (i la seua 

importància per a la història de Grècia), sinó també l'adopció d'una perspectiva 

clarament il·lustrada, com podem observar en la crítica a la “falsa suposició” de que els 

grecs havien obtingut el seu saber del “benefici dels déus”. Això ens demostra també 
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que la possessió d'una ideologia antidemocràtica no invalida, de cap manera, la 

possessió dels principals elements del pensament il·lustrat (racionalisme, materialisme i 

progressisme). Per altra banda, des del punt de vista polític, Gillies coincidia, en termes 

generals, amb el tipus de règim defensat per Defoe, Montesquieu, Hume i Adam Smith: 

la monarquia, amb poders “absoluts” en alguns camps (com el del control d‟un exèrcit 

permanent), però també amb un control del poder en determinats àmbits, garantit pel 

contrapès jugat pel parlament i una constitució jurídica bàsica, que no seria alterada. En 

aquests termes és com interpreta Gillies el règim espartà implantat per Licurg: 

“Lycurgus consulted by what means to prevent the political dissentions from settling in 

the despotism of kings, or in the insolence of democracy.” (1786: 116).  

 

 En tot cas, l‟adopciñ de la perspectiva progressista escocesa permet a Gillies 

descriure tots els elements bàsics dels principals referents polítics grecs: Esparta i 

Atenes, sense que aquests es pogueren considerar aplicables a l‟Europa moderna. El 

motiu era que atenesos i espartans es trobaven en un estadi de desenvolupament social 

diferent al de l‟Europa moderna, i per tant, les seues solucions polítiques havien sigut 

diferents. Aquesta perspectiva es pot observar clarament en el tractament que fa Gillies 

d‟una de les reivindicacions principals de l‟humanisme cìvic: la reparticiñ igualitària de 

les terres, tal i com podem observar a continuació:  

 

  “This equitable distribution of power was accompanied, we are told, with an exact 

division of property. [...] Yet the equal division of lands, or, in other words, the community of 

landed property [...] took place among original inhabitants of Greece, as well as among the 

freeborn warriors of ancient Germany. It may be supposed therefore, with a high degree of 

probability, that the Spartans, in the time of Lycurgus, still preserved some traces of their 

primitive institutions” (1786: 118). 

 

 En aquest fragment es pot observar la modernitat de la perspectiva de Gillies, 

fins al punt que aquest fragment podria haver sigut redactat, amb molts pocs canvis, a 

l‟època actual. Però el que ens interessa destacar aquì és que, a més de basar-se en 

l‟observaciñ empìrica, la perspectiva històrica escocesa també resultava un instrument 

polìtic d‟utilitat, que pretenia presentar com a inviable, la reivindicaciñ de la reparticiñ 

igualitària de les terres d‟una part important de l‟humanisme cívic (des de T. Moro a 

Harrington). Així, si durant la primera meitat del segle XVIII, Montesquieu realitzà la 

primera interpretació materialista, i vertaderament històrica, de la Roma antiga, durant 
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el darrer terç del segle, Gillies va fer el mateix en el cas de Grècia, i més concretament, 

Esparta. D‟aquesta manera, ambdñs autors contribuïren al desilodatrament dels dos 

principals referents del paradigma de l‟humanisme cìvic (o republicanisme cìvic), la 

qual cosa es convertí en una útil estratègia teòrica per a combatre les reivindicacions 

polítiques dels demòcrates i republicans del seu temps. 

 

 Un altre dels elements que fou utilitzat per Gillies per a combatre la ideologia 

democràtica fou realitzar una interpretaciñ aristocràtica de l‟Esparta i l‟Atenes antigues, 

a partir de l‟èmfasi en el gran nombre d‟esclaus que existiren en aquestes poleis, i del 

fet que aquests dugueren a terme la major part dels treballs bàsics. Així, després de 

descriure els beneficis derivats de les lleis introduïdes per Licurg (que Gillies, a l‟igual 

que A. Ferguson, considerava dignes d‟admiraciñ), indica que això fou possible perquè 

el treball agrícola i les “arts mecàniques” foren duts a terme pels ilotes: 

 

  “When unemployed in the serious business of war, the Lacedaemonians were 

continually engaged in assemblies for conversation and the gymnastic exercises, or in religious 

and military amusements. Agriculture and the mechanic arts were left to the servile hands of the 

Helots, under which appellation were comprehended [...] various communities successively fell 

under the dominion of Sparta, and whose personal labour was regarded as the common of the 

pubilc.” (1786: 121).  

 

 És interessant destacar que Gillies, de la mateixa manera que Hume, identificava 

la servitud dels ilotes com un tipus de dependència diferent al que actualment coneixem 

amb el nom d‟esclavitud (i que durant el segle XVIII tendì a ser anomenada “esclavitud 

de tipus personal”). Gillies fins i tot cita un fragment de l‟obra d‟Estrabñ que tradueix 

així: “And in some mesure, they, the Lacedaemonians, had public slaves” (1786: 121). 

En tot cas, el que més ens interessa destacar aquí és la interpretació aristocràtica que fa 

Gillies de la constitució espartana, dirigida principalment a contrarrestar la interpretació 

que feren d‟Esparta, en clau democràtica i col·lectivista, molts dels seus contemporanis 

(des de Roussau als independentistes americans).
416

 Així, Esparta podia ser interpretada 

com un cas únic en la història, en què el conjunt de la ciutadania havia gaudit d‟una 

situació vertaderament igualitària (a través de la igualtat de fortunes i la propietat 

col·lectiva), o bé com un règim que només havia tingut un caràcter igualitari entre el 

                                                 
416

 Vid. Guerci (1979). 
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petit grup de privilegiats que constituïa la ciutadania, i que no hauria pogut subsistir 

sense el treball d‟una majoria d‟ilotes sotmesos a l‟esclavitud (o la servitud). Això ens 

posa de manifest com el discurs del menyspreu del treball entre els antics, que com hem 

vist, procedeix de la pròpia època clàssica, podia ser utilitzat en sentits molt diferents en 

funció dels interessos o de la ideologia de cada autor.  

 

 No obstant, el text de Gillies no planteja tampoc una absoluta coherència en 

aquesta qüestió, ja que, a pesar de fer referència a la repartició igualitària de les terres 

entre els ciutadans espartans, també indica més avall que l‟acumulaciñ de capital mòbil, 

podria haver permès als “rics” comandar el treball dels “pobres” (1786: 118). La 

suposada existència d‟un sector “ric”, front a un altre “pobre” de la població, invalidaria 

la concepció aristocràtica de la societat espartana que presenta Gillies en altres parts de 

la seua obra. En el cas d‟Atenes ens trobem davant d‟una contradicciñ de tipus similar. 

Gillies situa l‟inici del sistema democràtic en les reformes de Soló, que descriu, en 

primer lloc, com la conquesta de la sobirania per la “col·lectivitat del poble”, que 

presenta de la següent manera: 

 

  “Solon proceeded [...] to new model the government, on this [...] equitable principle, 

that the few ought not, as hitherto, to command, and the many to obey; but that the collective 

body of the people, legally convened in a national assembly, were entitled to [...] enjoy all 

branches of legislative or sovereign power [...] 

  In the actual state of most countries of Europe, such a for of government [...] would be 

attended with the inconvencience of withdrawing the citizens too much from their private affairs. 

But in ancient Greece, and particularly in Attica, the slaves were four times more numerous than 

the freemen; and of the latter we may compute that little more than one half were entitled to any 

share in the sovereignity. Strangers, and all those who could not ascertain their Athenian descent 

[...] were totally excluded from the assembly and  courts of justice.” (1786: 552-553). 

 

 En aquest fragment podem observar com Gillies destaca la importància de 

l‟esclavitud per a demostrar que la democràcia no es podia aplicar a les societats del seu 

temps, perquè les condicions socio-econòmiques eren molt diferents. La importància de 

l‟esclavitud en la societat àtica hauria permès als ciutadans atenesos ocupar-se dels 

assumptes polítics, sense que això resultés un perjudici per al funcionament de 

l‟economia, de la mateixa manera que els ilotes permetien als espartans dedicar-se a les 

activitats gimnàstiques, religioses i militars. No obstant això, l‟esquema teòric de Gillies 
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tampoc presenta una coherència absoluta en aquest punt, ja que en un altre fragment, en 

el qual descriu les ocupacions dels joves atenesos, indica el següent: 

 

  “When the Athenian youth were not [...] engaged in military service, they were obliged 

by law to follow such employments as suited their respective fortunes. Agriculture, commerce, 

and mechanic arts, fell to the share of the poor; the rich still continued their application to 

gymnastic and philosophy, carefully studied the laws of the republic” (1786: 558). 

 

 Front al fragment anterior, en què la societat atenesa apareixia dividida entre 

lliures i esclaus, aquí es presentada una divisió entre rics i pobres, i els últims 

desenvoluparien tots els principals sectors de l‟economia: l‟agricultura, el comerç i les 

arts mecàniques. Com és possible que existís una classe de “pobres” que duia a terme 

tots aquests treballs, si els esclaus superaven en quatre a la població lliure, i segons 

Gillies, tots els ciutadans atenesos tenien la possibilitat de dedicar-se als assumptes 

polìtics? En tot cas, el fragment contrasta fortament amb l‟afirmaciñ feta per Smith deu 

anys abans, segons la qual:  

  “In several of the ancient states of Greece, foreign trade was prohibited altogether; and 

in several others the employments of artificers and manufacturers were considered as hurtful [...] 

Such occupations were considered as fit only for slaves, and the free citizens of the state were 

prohibited from exercising them. Even in those states where no such prohibition took place, as in 

Rome and Athens, the great body of the people were in effect excluded from all the trades which 

are, now commonly exercised by the lower sort of the inhabitants of towns. Such trades were, at 

Athens and Rome, all occupied by the slaves of the rich, who exercised them for the benefit of 

their masters, whose wealth, power, and protection made it almost impossible for a poor freeman 

to find a market for his work, when it came into competition with that of the slaves of the rich.” 

(1776: IV.ix.47)  

 Però la importància de l‟esclavitud no era el principal argument utilitzat per 

Gillies per a destacar els defectes de la democràcia, sinó els elements corruptors que 

aquesta portava en sí mateixa. En aquest sentit, Gillies fa una àmplia utilització del 

discurs clàssic de la decadència, que li resulta especialment útil en el cas d‟Esparta, que 

era el sistema polìtic que havia sigut menys criticat en l‟antiguitat i més venerat a 

l‟època moderna, tal i com podem observar a continuaciñ: 

  

  “The Spartans attained, and long perserved, this state of exaltation, but several 

circumstances and events, which the wisdom of Lycurgus had forseen [...] undermined the 
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foundation of their greatness and felicity. Their military prowess gave them victory, slaves, and 

wealth; and [...] the public empbibed the spirit of rapacity, and the ambition of conquest. [...] 

  The slaves, the freed-men, the tenants of the Laconic territory and even such of the 

capital as, on account of poverty, cowardice, or any other disgraceful circumstance, were 

debarred from the dignities of the republic, testified the keenest animosity against the stern pride 

of the Spartan magistrates” (1786: 133-134). 

 

 Si comparem aquest fragment amb el tema principal de les Considérations de 

Montesquieu descobrim que Gillies realitza la mateixa operació: utilitza el discurs de la 

decadència per a demostrar la imperdurabilitat del règim Espartà, que era un dels 

models polítics principals de l‟humanisme cìvic. Aquest fet posava de manifest que els 

sistemes socio-econòmics i polìtics de l‟Europa moderna (com el de la monarquia 

britànica), tot i no ser perfectes, oferien majors possibilitats de continuïtat que no pas els 

ideals republicans. Entre els caràcters positius de les monarquies modernes es trobava el 

fet d‟oferir majors garanties d‟integraciñ als sectors inferiors de la societat, que en el cas 

espartà, s‟havien convertit en enemics dins del propi territori: tal i com demostrarien les 

successives Guerres Messènies.  

 

 En el cas d‟Atenes Gillies també faria servir el discurs de la decadència, però en 

aquest cas disposava de l‟àmplia crìtica creada ja per l‟escola socràtica, que Gillies 

repetiria amb pocs canvis. Així, al costat de la corrupció de les costums dels atenesos 

com a conseqüència de la seua expansió econòmica i militar després de les Guerres 

Perses, Gillies atorgava un important paper als èxits aconseguits pels sectors més pobres 

de la societat en les seues reclamacions, la qual cosa havia de conduir, necessàriament, a 

la decadència de la ciutat. Aixì, Gillies associava l‟extensiñ de la democràcia 

directament a la idea de decadència, per a invalidar-la així com a solució política viable. 

En la utilitzaciñ d‟aquest discurs es limitava a seguir, en línies generals, el discurs 

polític desenvolupat per Aristòtil, segons el qual les reformes de Soló havien tingut un 

caràcter beneficiós per a la societat atenesa, ja que havien permès solucionar un 

important conflicte social, però al mateix temps es mostrava contrari a les reformes més 

“radicals” del partit democràtic, que havien atorgat un alt nivell de participació política 

a tots els estrats de la societat civil.  
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c) William Mitford 

 

 Els trets principals de la concepció de les repúbliques gregues de Gillies els 

trobem altre cop a l‟obra de Mitford, que al mateix temps, construeix un discurs 

historiogràfic diferent al del seu predecessor. També cal destacar l‟obra de Mitford 

perquè obtindria major difusió que la del seu homòleg escocès, fins al punt de convertir-

se en el referent principal de la història de Grècia fins a l‟apariciñ de l‟obra de George 

Grote, que apareixeria publicada entre 1846 i 1856 (Momigliano, 1955e: 214-217). Per 

aquest motiu, l‟obra de Mitford es convertiria en una de les obres més influents en la 

concepció de la Grècia antiga durant la primera meitat del segle XIX, no només al 

territori britànic, sinó en tota Europa. 

 

 L‟obra de Mitford partì, des d‟un principi, de plantejaments similars en la seua 

oposiciñ als discursos utilitzats pels independentistes americans, i la utilitzaciñ d‟una 

perspectiva historicista a l‟hora de tractar els dos grans referents de l‟humanisme cìvic: 

Esparta i Atenes. Però el 1797, quan apareix publicat el tercer volum (que engloba el 

període 404-386 a. C.), Mitford pren un caràcter molt més radical en les seues posicions 

antidemocràtiques com a conseqüència de l‟esclat de la Revoluciñ Francesa el 1789, 

que segons ell superava les pitjors lluites civils dels grecs. Segons Mitford, el principal 

defecte de les institucions de la Grècia antiga, front a les de la Gran Bretanya moderna, 

havia sigut el no haver sabut evitar els conflictes socials. Mitford situava l‟origen 

d‟aquesta conflictivitat social, en primer lloc, al tipus de règims polítics establerts a les 

poleis gregues després de l‟aboliciñ de la monarquia (entre els quals el pitjor era el de la 

democràcia d‟Atenes), i en segon lloc, a la pròpia naturalesa de l‟estructura socio-

econòmica de la Grècia antiga. Així, front a l‟època moderna, durant la qual es 

mantenia un vincle entre rics i pobres a través del treball assalariat, a la Grècia antiga no 

hauria existit aquesta cohesiñ degut a l‟esclavitud, tal i com indica al següent fragment: 

  

  “Indeed, througought Greece, the noble and wealthy, served by their slaves, not only as 

domestics, but as husbandmen and manufacturers, had little ocnnexion with the poorer many, but 

to command them in the oligarchal states, and, in the democratical, to fear, flatter, solicit, and 

either deceive or be commanded by them.  

  No common interest, or scarcely any, united the two descriptions of men; so that, for 

maintaining civil order and holding the state together, flattery and bribes alone could persuade 

the multitude, and hte only alternative was violence.” (1838: 31 [1797. 21. 2]).  
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 Així, segons Mitford, tot el treball per als rics (això és, el “treball per a altres” en 

termes marxistes), era dut a terme pels esclaus, front a l‟època moderna, que seria dut a 

terme a través del treball assalariat. Mitford coincidia, per tant, amb els seus 

predecessors, Montesquieu, Hume i A. Smith, en situar l‟esclavitud com una de les 

causes principals de l‟estancament i decadència del mñn antic, o dit d‟altra manera, la 

seua incapacitat per a assolir el nivell de progrés necessari per a igualar-se amb l‟Europa 

moderna. Aixì doncs, l‟esclavitud juga un paper molt més important a l‟obra de Mitford 

que no pas en la de Gillies, en la qual l‟esclavitud era citada com a prova de que 

l‟exclusiñ social també existia en els règims espartà i atenès, però no pas com a factor 

explicatiu de la decadència d‟Esparta i Atenes (que era atribuïda a altres motius).  

 

Això ens permet connectar a Mitford amb Montesquieu, Hume i Smith, per un 

extrem, i amb Theodor Mommsen i Karl Marx, per l‟altre (com tindrem oportunitat de 

comprovar més avall). Mitford partia d‟uns plantejaments teòrics i ideològics més 

similars als del primer grup d‟autors, però a pesar d‟això, existia un element que el 

lligava amb Mommsen i Marx, i que el pogué influir en la dedicaciñ d‟una major 

atenciñ al tema de l‟esclavitud: el moviment abolicionista. Resulta interessant destacar 

que en la dècada de 1790, durant la qual Mitford redactà i publicà el tercer volum de la 

seua obra, en el Parlament britànic tenia lloc un intens debat sobre la conveniència 

d‟abolir el comerç d‟esclaus (considerat per la majoria de parlamentaris com a immoral, 

però també beneficiñs en termes econòmics). A l‟obra de Mitford trobem una 

preocupació per la situació dels esclaus en l‟antiga Grècia que no hem trobat en cap dels 

autors tractats anteriorment, tal i com es pot observar a continuació: 

 

  “In the preceding chapters we have traced the rise and downfal of the most celebrated 

democracy that has appeared in the world [...] we have seen too [...] its disposition to exercise the 

most oppressive tiranny against the most illustrious of its own citizens, and the most imperious 

and cruel despotism over those who were so unfortunate to fall under its sovereignity in the 

condition of subjects [...]  

  with the various miseries which a war of twenty-seven years diffused among those 

called citizens of the Greek nation, it brought a very general alleviation of evil that far more 

numerous portion of mankind, the Grecian slaves. When all neighbouring republics were 

friendly the slave looked around in vain for refuge from the cruelty of an inhuman master” 

(1838: 7-8 [1797. 21. 1]). 
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 Front als escrits que hem tractat més amunt, en els quals diversos autors 

manifesten la seua condemna de l‟esclavatge en termes morals, polítics i econòmics, 

aquí trobem la primera manifestació de vertadera preocupació per la situació dels 

esclaus. Aquesta perspectiva concorda amb els termes en què es desenvolupà la 

campanya abolicionista de William Wilberforce i Thomas Clarckson, que portava per 

insígnia un esclau africà en posició de resar sota el lema: “Am I not a man and a 

brother?” Mitford, a més, cridava l‟atenciñ sobre el fet que els historiadors antics 

havien dedicat molt poca atenciñ a l‟esclavitud, de manera que: “Thus incidentally only 

we get information of the condition of those who formed far the larger part of the 

population of the boasted free republics of Greece” (1838: 8 [1797. 21. 2.]). La “escassa 

atenció” dels historiadors, o dels autors clàssics en general, al tema de l‟esclavitud, és 

un fet habitualment destacat per aquells estudiosos que s‟han dedicat al tema en època 

recent, però fins a Mitford, cap autor s‟havia queixat d‟aquest fet. Això significa que 

Mitford presenta un nou tipus d‟interès pel tema de l‟esclavitud, en part, com a 

conseqüència de la seua ideologia abolicionista (que és una novetat de la darrera dècada 

del segle XVIII), però també pel seu interès per defensar la idea de la “concòrdia entre 

classes” que segons ell existia a la Gran Bretanya del seu temps, i que pel contrari, no 

havia existit a la Grècia antiga. Tal i com hem vist més amunt, Mitford atribuïa aquest 

fet a la falta “d‟un projecte comú” entre rics i pobres, ja que els últims no treballaven 

pels primers, ja que la força de treball utilitzada pels rics eren els esclaus. En aquest 

punt veiem la base de la teoria de Marx sobre l‟evoluciñ socio-econòmica del món 

antic, ja que si per un costat és cert que la seua base principal és A. Smith, no ho és 

menys que també fa servir l‟obra d‟alguns historiadors, i concretament Mitford, per a 

traçar el que anomenarà la “lluita de classes” en el món antic. 

 

 En un altre ordre de les coses, cal destacar també el fet que Mitford afirme que 

els esclaus constituïren: “[by] far the larger part of the population of the boasted free 

republics of Greece.” Durant l‟època precedent trobem poques referències a aquest fet, 

si bé a partir la meitat del segle XVIII, autors com Wallace, Hume, J. Steuart i A. Smith, 

ja feren referències al fet que la població esclava superava a la lliure en les repúbliques 

antigues. Aixì, podem observar una transferència d‟aquesta idea, del debat sobre la 

poblaciñ (Wallace i Hume), als estudis econòmics (Steuart i Smith), i d‟aquests a l‟obra 

de l‟historiador Mitford. Aquest últim, a més, coincidia amb Smith (1776: IV.ix.47) en 
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considerar que els “pobres” d‟Atenes visqueren en l‟oci, degut al fet que aquests serien 

mantinguts a compte de l‟erari públic (Mitford, 1838: 14 [1797.21.2]). En 

conseqüència, les relacions socials es desenvoluparien, entre rics i esclaus, en l‟àmbit 

econòmic, i entre rics i pobres (ciutadans), en l‟àmbit polìtic, de la qual cosa deduïm, 

que la totalitat de l‟activitat econòmica descansaria en el treball dels esclaus.  

 

Però aquest esquema explicatiu deixa d‟aplicar-se més avall, quan Mitford cita a 

Xenofont per a referir-se amb menyspreu al fet que els “treballadors” compartiren amb 

els rics (en condicions d‟igualtat) el govern d‟Atenes: “Even the most moderate might 

look, not without some indignation, upon that imperious „crowd of fullers, shoemakers, 

carpenters, braziers, dealers of all kinds‟ “ (1838: 35 [1797. 21. 3]). Així doncs, sí que 

existien “treballadors”, entre les classes que Mitford anomena “pobres” o no-rics, i per 

tant, no resulta aplicable la màxima de l‟oci per a tots ells. El que sì es manté, en tot cas, 

és la idea de que el “treball per a altres” seria dut a terme pels esclaus, que serien 

l‟equivalent dels assalariats moderns, mentre que sì existirien entre els ciutadans, petits 

camperols que treballaven per si mateixos, artesans, venedors, i altres tipus de 

professionals, com els fusters. Això invalida, per tant, la idea abans esmentada, que 

l‟economia hauria descansat únicament en el treball dels esclaus. De fet, fins i tot ens 

permetria dubtar, des de la perspectiva actual, que la major part de la població grega 

estigués constituïda pels esclaus. Però ni una cosa ni l‟altra ocupen l‟atenciñ de Mitford, 

el qual no presta cap atenciñ a les qüestions de tipus econòmic (l‟economia no 

començaria a ser introduïda en les històries de Grècia i Roma abans del segle XX).  
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5. EL SEGLE XIX: REVOLUCIÓ LIBERAL, SOCIALISME 

I ECONOMIA POLÍTICA 
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5. 1. L’ESCLAVITUD ANTIGA EN LA HISTORIOGRAFIA DEL 

SEGLE XIX 

 

 

5. 1. 1. LA REVOLUCIÓ LIBERAL EN ELS ORIGENS DE LA 

HISTORIOGRAFIA CONTEMPORÀNIA
1
 

 

  

 El segle XIX constitueix un dels períodes històrics en què la societat europea ha 

experimentat transformacions d‘una major importància. La Revolució Francesa, que 

s‘havia iniciat a finals del segle XVIII, marca un abans i un després en la història 

d‘Europa. Les guerres napoleòniques portaren la idea de la revoluciñ liberal a bona part 

d‘Europa, i com a conseqüència d‘això, la resta de la història del segle XIX es trobarà 

marcada per l‘apariciñ de noves revoltes i sublevacions de caràcter liberal, i pels 

profunds conflictes socials i polítics lligats a aquestes. La història d‘Europa fins a la 

dècada de 1860 es troba marcada per aquest conflicte sociopolític. Però a partir 

d‘aquesta dècada assistim al naixement d‘una nova situaciñ, en la qual trobem establerts 

règims de caràcter liberal a la major part d‘Europa, i és una nova classe social, el 

proletariat, la que comença a demandar de forma cada cop més contundent, una millora 

de les seues condicions socioeconòmiques, i de la seua participació política.  

 

Per altra banda, totes aquestes convulsions socials i polítiques, es veuran 

acompanyades per una profunda transformaciñ de l‘estructura econòmica d‘Europa. La 

liberalitzaciñ de l‘economia, el domini del comerç mundial, i la creaciñ d‘una potent 

indústria manufacturera, faran de Gran Bretanya la primera potència econòmica 

d‘Europa. Aquesta hegemonia britànica despertarà l‘interès de les elits polítiques i de 

les classes burgeses de la resta d‘Europa, que emprenen mesures de liberalitzaciñ de 

l‘economia dels seus països, que al seu temps, provocaran greus conflictes socials. 

 

                                                 
1
 El desenvolupament del tractament de l‘esclavitud antiga en la historiografia europea del segle XIX ha 

sigut l‘objecte de diversos treballs, entre els quals cal destacar el de M. I. Finley (1998), el de Silvia 

Riccardi (1997), i els estudis de Mario Mazza (1977, 1978, 1979a, 1979b, 1995). Cada un d‘aquests 

treballs afecten a aspectes concrets del nostre estudi, però cap d‘ells tracta la globalitat de les qüestions 

que tractem en aquest treball, ni utilitza la nostra perspectiva d‘anàlisi. 
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 Els canvis que acabem de descriure, i altres qüestions relacionades (com 

l‘apariciñ dels nacionalismes), produïren canvis d‘una enorme importància en el camp 

de la historiografia. El primer d‘aquests, és una gran expansiñ de la filosofia il·lustrada 

a noves esferes del saber i classes socials. Però al mateix temps que aquesta 

s‘expandeix, experimenta profundes transformacions, causades per l‘apariciñ de 

condicions polítiques noves. A l‘apartat anterior de la nostra recerca, hem vist com la 

historiografia il·lustrada s‘havia dividit entre una vessant humanista i una altra, que hem 

anomenat ―jurisprudenical-civil‖ o ―progressista‖, però que al mateix temps, totes dues 

compartien una sèrie de principis comuns, com el principi humanista de fixar l‘atenciñ 

principal als aspectes humans (i no metafísics), la reacció a la religió, i la utilització del 

mètode hipotètico-deductiu. Aquests tres principis experimenten una enorme expansió 

al segle XIX, i es converteixen en la base de la ciència moderna, en la qual queda 

inclosa la historiografia.  

 

Per altra banda, el triomf de les revolucions liberals a països com França i 

Bèlgica, o el seu assentament a països com Holanda i Gran Bretanya, marca la 

consolidaciñ del que Pocock ha anomenat ―paradigma jurisprudencial-civil‖ com un 

autèntic paradigma en el camp del coneixement històric,
2
 en detriment de l‘humanista, 

que comença a experimentar un retrocés cada cop major. Aquest fet contribuirà de 

forma decisiva en la difusió en aquests països de la interpretació esclavista, 

estructuralista i primitivista del món antic, que era la interpretació que havien abanderat 

els membres de la Il·lustració escocesa al segle XVIII. No és casualitat que Gran 

Bretanya i França foren també els països que lideraren l‘aboliciñ de l‘esclavatge a les 

colònies d‘Amèrica. La matriu interpretativa mantindrà la seua vigència en aquests 

països entre aquells que no compartiren l‘entusiasme pels canvis de la revoluciñ liberal, 

perquè aquesta no incloïa la participació de les masses populars en la política (liberals 

radicals), o perquè aquesta no havia culminat en una distribució de les riqueses al 

conjunt de la societat (socialistes). Per a tots aquests grups, els exemples històrics de la 

democràcia atenesa, del ―comunisme‖ espartà, o de les reformes dels Grac a Roma, 

seguien ser exemples rellevants per a la política moderna. Front a aquests, els liberals 

moderats, que ocuparan el poder polític i acadèmic d‘aquests països, defensaran la idea 

                                                 
2
 Considerem incorrecta la utilitzaciñ del terme ―paradigma‖ per a referir-se a aquesta matriu 

interpretativa al segle XVIII, quan encara es trobava lluny d‘ocupar una posiciñ hegemònica com a forma 

d‘interpretar la història i la societat. Al segle XIX, en canvi, sí que podem parlar d‘autèntic ―paradigma‖. 



482 

 

de que l‘antiguitat constituïa una època essencialment diferent a l‘actual, en la qual els 

ciutadans constituïen una minoria mantinguda pel treball dels esclaus, i que per això es 

podien permetre fer aquest tipus de demandes socioeconòmiques. L‘objectiu dels 

liberals moderats fou el de presentar la revolució liberal en el punt en el qual es trobava 

a principis del segle XIX (llibertat de premsa, sufragi censatari i liberalització de 

l‘economia), com el millor dels sistemes polítics possibles. La única alternativa viable 

era, segons el discurs d‘aquests liberals, la tornada a la societat aristocràtica de ―l‘Antic 

Règim‖. 

 

 Al territori alemany es produeix, en canvi, una situació molt diferent. Aquí la 

revoluciñ liberal fou imposada per la força per Napoleñ. L‘expulsiñ dels exèrcits 

francesos dels estats alemanys entre 1813 i 1814 vingué acompanyada d‘una forta 

reacciñ als principis del ―paradigma jurisprudencial-civil‖ que havia sigut el discurs 

defensat pel poder napoleònic. Aquesta reacciñ portà amb si la configuraciñ d‘un 

poderós sentiment nacionalista alemany, que arrelava amb diverses tradicions de 

pensament que reaccionaven a l‘hegemonia francesa des del segle XVIII. 

Simultàniament, s‘establí l‘estat prussià com el més poderñs del territori alemany, i el 

centre d‘una nova ideologia caracteritzada per la reacciñ als valors de la Revoluciñ 

Francesa i el cultiu del sentiment patriòtic alemany. És aquest el context del naixement  

de l‘historicisme i de la història nacionalista, que marquen dues pautes claus en tota la 

historiografia posterior. Per altra banda, la reacciñ als principis del ―paradigma 

jurisprudencial-civil‖ ve acompanyada d‘una reacció al progressisme i a la concepció 

primitivista i estructuralista del món antic. Front a aquestes, la interpretació humanista 

s‘estableix com a paradigmàtica a la historiografia alemanya del mñn antic 

(Altertumwirstschaft), però només la vessant conservadora de l‘humanisme (vid. 

Cambiano, 2007a). Així doncs, s‘estableix com a paradigma una interpretaciñ idealista i 

apolítica del món antic (especialment de la societat grega), en la qual desapareix la 

significació política i social que havia tingut per a autors del segle XVIII, com 

Rousseau, l‘antiguitat clàssica. 
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5. 1. 2. ESCLAVITUD ANTIGA I PROGRESSISME DURANT LA REVOLUCIÓ 

FRANCESA 

 

 

 El primer element que cal tenir en compte per a comprendre la gran significació 

que adquireix l‘esclavatge en la concepció de la Grècia i Roma clàssiques durant el 

segle XIX fou el fenomen històric de la Revolució Francesa, i més concretament durant 

el període en què el partit jacobí controlà el poder, designat pels seus enemics com el 

―govern del Terror‖ (1793-1794). Durant aquest període, el club dels jacobins, liderat 

per Robespierre (que era un seguidor de Rousseau), i recolzat pels sans-culottes (que 

eren partidaris dels jacobins de extracció social baixa i mitjana), controlà el govern de 

França. L‘accés al poder del sector més radical de la Revolució fou possible, en bona 

mesura, degut a la situació de crisi en en què es trobava França en aquells moments, 

envoltada pels exèrcits invasors de Gran Bretanya, Àustria i Espanya, amb l‘objectiu de 

posar fi a la Revolució. El nou govern jacobí reorganitzà l‘exèrcit francès en base a les 

milícies populars, d‘acord amb el sistema proposat per Harrington i A. Fletcher,
3
 i en 

contra de Hume i A. Smith, segons els quals, únicament els exèrcits professionals 

podien fer front a les necessitats de la guerra i la societat modernes.  

 

Els jacobins utilitzaren com a principal referent l‘exemple clàssic del règim 

espartà instituït per Licurg, que s‘havia caracteritzat per crear un poble virtuós, en el 

qual els ciutadans vivien en règim d‘igualtat gràcies al predomini de la propietat 

col·lectiva sobre la privada. Tal com han indicat Guerci (1979) i Vidal-Naquet (1992e), 

durant tot el segle XVIII s‘havia produït un debat intel·lectual sobre la preferència entre 

els models espartà i atenès. Però a partir de l‘any 1789, aquest debat adquirí una gran 

significació política, en convertir-se Atenes en el referent principal del partit girondí, i 

Esparta del jacobí (Vidal-Naquet, 1992f). Durant el període jacobí, el que fins aleshores 

havia sigut una Revolució conduïda per una estreta elit (econòmica, estamentària i 

intel·lectual), adquirí una vessant molt més popular, en incloure dins el seu programa 

polític l‘ampliació de la participació política a les classes baixes de la societat francesa, 

i projectes de repartiment de la riquesa entre tots els grups socials que componien el 

país. Aquest problema es posà de manifest especialment a partir de reivindicacions com 

                                                 
3
 Vid. capítol 4. 2. 1. 



484 

 

les de Jaques Roux, el líder de l‘ala radical del jacobinisme (les enráges), defensà la 

idea de que ―els productes de la terra pertanyien a tots els homes‖, i denuncià com a 

lladres i assassins als especuladors (Fontana, 2001: 131). En una línia similar, el jacobí i 

partidari dels sans-culottes François-Noel Babeuf, dirigí el periòdic Le Tribun du 

Peuple, on firmava amb el significatiu nom de Gracchus Babeuf, i defensava les 

reivindicacions més populars de repartiment de les riqueses.
4
 Cap d‘aquests personatges 

aconseguí fer triomfar les seues reivindicacions econòmiques durant el període de poder 

jacobí, però posaren de manifest les possibilitats de participació popular que obria la 

Revoluciñ, i el perill que això suposava, no només per a l‘antiga classe senyorial, sinñ 

també per a tots aquells que tingueren propietats de certa importància (que podien ésser 

sotmeses a l‘expropiaciñ o la col·lectivitzaciñ dels seus béns). Així, el període jacobí 

convertí en realitat els pitjors temors dels contraris a la interpretació democràtica del 

paradigma de l‘humanisme cívic (que ja es trobava present des del Renaixement amb 

obres com la Utopia de Tomàs Moro). 

 

 Durant el període jacobí, o ―del Terror‖, molts partidaris de la Revolució fugiren 

a altres països europeus, i reforçaren la concepció ―moderna‖ de la història, front a les 

pretensions de tornar a l‘ideal espartà de jacobins i sans-culottes. Entre aquests 

girondins exiliats es trobaven un grup d‘intel·lectuals, com Volney i Condorcet, 

coneguts amb el nom dels idéologues, i que es convertiran en els principals 

representants del progressisme històric durant els darrers anys del segle XVIII 

(Vlassopoulos, 2007: 30). Ambdós personatges es caracteritzaren per la crítica a la 

veneració del món antic que predominava a la seua època, i especialment d‘Esparta, i 

foren fervents defensors del progressisme històric (Vidal-Naquet, 1992f). 

 

 Entre aquests, ens interessa destacar en primer lloc el paper del marquès de 

Condorcet (1743-1794), que havia sigut un estret col·laborador de Turgot durant la 

seua etapa de secretari de finances de la monarquia francesa (1774-1776). Condorcet 

fou nomenat ―Inspector General de la Moneda‖ per Turgot el 1774, i es mantingué en el 

càrrec fins a l‘any 1791, quan passà a convertir-se en un dels membres més actius del 

partit girondí. El 1793 el govern jacobí declarà una ordre d‘arrest contra Condorcet, 

motiu pel qual aquest s‘amagà, i més tard tractà de fugir, però fou descobert i finalment 

                                                 
4
 Cfr. Canfora (1980: 11-19), Vidal-Naquet (1992e, f).  
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arrestat el 1794. Durant els vuit mesos durant els quals Condorcet romangué amagat 

dels seus enemics jacobins (1793-1794) Condorcet redactà la seua obra més coneguda: 

Esquisse d‟un tableau historique de progrès de l‟esprit humain (publicada de forma 

pòstuma, el 1795).  

 

En aquesta obra, Condorcet parteix l‘esquema progressista traçat per Turgot 

prop de cinquanta anys abans (al qual rendeix homenatge en el títol de la seua obra),
5
 i 

el desenvolupa en un grau molt major, ja que entre la publicació d‘una i altra obra 

havien aparegut publicats els treballs de la Il·lustració escocesa, que havien gaudit 

d‘una difusió internacional. L‘interès dels girondins pels autors escocesos queda 

manifest en el fet que, pocs mesos després de derrocat el govern de Robesiperre, al 

desembre de 1794 el president del Comitè d‘Instrucció Pública, Lakanal, recomanés que 

es difongués la lectura de La Riquesa de les Nacions d‘Adam Smith, com la ―lectura 

més útil per als pobles d‘Europa‖ (apud. Vidal-Naquet, 1992e: 143). L‘obra de Smith, 

com a mínim, devia ser ben coneguda per Condorcet, que havia sigut un dels membres 

de ―l‘escola fisocràtica‖ francesa, que es destacà per la defensa pionera del liberalisme 

econòmic. És molt possible, que Condorcet conegués altres publicacions d‘altres autors 

escocesos a part de Smith, perquè a la seua obra trobem una classificació de la teoria de 

les quatre etapes que no trobem a l‘obra de Smith.
6
 L‘obra de Condorcet ens posa de 

manifest, per altra banda, que era partidari de la Revoluciñ (fins a l‘arribada dels 

jacobins al poder), perquè en aquesta és presentat com un progrés important, el fet que 

els grecs s‘hagueren sabut independitzar de la tirania del govern d‘una sola persona, i 

l‘hagueren transferit al poble (1822 [1794]: 75). Però Condorcet considerava equivocats 

també aquells contemporanis seus que creien poder aplicar els règims de les repúbliques 

antigues (tant Esparta com Atenes), a l‘època moderna, ja que les condicions d‘una i 

altra època eren radicalment diferents: 

 

  ―Presque toutes les institutions des Grecs supposent l‘existence de l‘esclavage, et la 

possibilité de réunir dans une place publique l‘universalité des citoyens; et pour bien juger de 

leurs effets, surtout pour prévoir ceux qu‘elles produiroient des grandes nations modernes, il ne 

faut pas perdre un instant de vue ces deux différences si importantes.‖ (1822 [1794]: 76). 

                                                 
5
 El discurs pronunciat per Turgot el 1750 portava per títol: ―Tableau philosophique des progrès 

successifs de l‟esprit humain.‖ 
6
 Cosa que es fa evident des del mateix títol de l‘obra, tal i com podem observar al títol del capítol segon: 

―Les Peuples pasteurs. Passage de cet état à celui des Peuples agriculteurs‖, i del tercer: ―Progrès des 

Peuples agriculteurs, jusqu‟à l‟invention de l‟Écriture alphabétique‖ 
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 L‘esclavitud i la reduïda mesura de les repúbliques antigues constituïen, per tant, 

les dues diferències principals entre els estats de l‘antiguitat i els moderns. Cal destacar 

que Condorcet no només compartia amb els il·lustrats escocesos la seua concepció de 

l‘economia i la història, sinó també de l‘esclavatge, contra el qual mostrava una radical 

oposició en un pamflet anomenat Réflexions sur l‟esclavage des nègres (1781). Per altra 

banda, cal destacar que la Revolució Francesa reforçà la idea de progrés com una 

manera de justificar els canvis polítics i socio-econòmics que estaven implantant els 

revolucionaris, i al mateix temps, oposar-se ideològicament a les possibilitats 

democratitzadores i col·lectivistes de l‘ideal de l‘humanisme cívic. No és casualitat, per 

tant, que el nou govern girondí instituït després del derrocament de Robespierre (el 

juliol de 1794), ordenés adquirir tres mil exemplars de l‘Esquisse (Vidal-Naquet, 1993e: 

144). Tampoc és casualitat que Volney (1757-1820), que també era membre actiu del 

partit girondí, compartís unes idees molt similars a les de Condorcet, tal i com podem 

comprovar en un fragment de les lliçons que Volney impartia a l‘Escola Normal amb 

posterioritat del derrocament de Robespierre: 

 

  ―nous n‘avons fait que changer d‘idoles, et que substituer un culte nouveau au culte de 

nos aïeux. Nous leur reprochons l‘adoration superstitieuse des Juifs et nous sommes tombés dans 

une adoration non moins superstitieuse des Romains et des Grecs; nos ancêtres juraient par 

Jérusalem et la Bible; et une secte nouvelle a juré par Sparte, Athènes et Tite-Live. Ce qu‘il y a 

de bizarre dans ce nouveau genre de religion, c‘est que ses apôtres n‘ont même pas eu une juste 

idée de la doctrine qu‘ils prêchent et que les modèles qu‘ils nous ont proposés sont 

diamétralement opposés à leur énoncé ou à leur intention; ils nous ont vanté la liberté, l‘esprit 

d‘égalité de Rome et de la Grèce, et ils ont oublié qu‘à Sparte une aristocratie de trente mille 

nobles tenait sous un joug affreux deux cent mille serfs; que pour empêcher la trop grande 

population de ce genre de nègres, les jeunes Lacédémoniens allaient de nuit à la chasse des Ilotes 

comme des bêtes fauves; qu‘à Athènes, ce sanctuaire de toute liberté, il y avait quatre têtes 

esclaves contre une tête libre; qu‘il n‘y avait pas une maison où le régime despotique de nos 

colons d‘Amérique ne fût exercé par ces prétendus démocrates avec une cruauté digne de leurs 

tyrans, que sur environ quatre millions d‘âmes qui durent peupler l‘ancienne Grèce, plus de trois 

millions étaient esclaves; que l‘inégalité politique et civile des hommes était le dogme des 

peuples, des législateurs [...] que dans ces prétendus états d‘égalité et de liberté tous les droits 

politiques étaient concentrés aux mains des habitants oisifs et factieux des métropoles, qui dans 

les alliés et associés ne voyaient que des tributaires. Oui, plus j‘ai étudié l‘Antiquité et ses 

gouvernements si vantés, plus j‘ai conçu que celui des Mamlouks d‘Égypte et du rey d‘Alger ne 

différaient point essentiellement de ceux de Sparte et de Rome, et qu‘il ne manque à ces Grecs et 
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à ces Romains tant prônés que le nom de Huns et de Vandales pour nous en retracer tous les 

caractères. Guerres éternelles, égorgements de prisonniers, massacres de femmes et d‘enfants, 

factions intérieures, tyrannie domestique, oppression étrangère — voilà le tableau de la Grèce et 

de l‘Italie pendant cinq cents ans, tel que nous le tracent Thucydide, Polybe et Tite-Live.‖ 

(Volney, 1980 [1795] : 140-141). 

 

  El fragment constitueix una de les millors mostres de la importància que tenia 

l‘ideal de l‘humanisme cívic a l‘època de Volney, fins al punt que el podem considerar 

de vertader paradigma. No obstant, la fase jacobina de la Revolució Francesa (1793-

1794) constitueix el moment en què l‘ideal de l‘humanisme cívic arribà al seu punt 

àlgid, i a partir del qual, començaria a perdre influència. A partir d‘aleshores la 

intel·lectualitat europea es comença a dividir entre partidaris de l‘Antic Règim, 

partidaris de la vessant moderada o ―burgesa‖ de la Revolució, i finalment, els defensors 

de la seua vessant més radical o ―jacobina‖. En tot cas, el que ens interessa destacar aquí 

és que Volney qualifique ―d‘idolatria‖ la concepciñ de l‘antiguitat grega i romana que 

existia a la seua època, i que la contraposés a ―l‘autèntica realitat històrica‖ de 

l‘antiguitat, durant la qual l‘esclavatge, la dependència i la brutalitat havien sigut 

característiques essencials. Volney descrivia Esparta com una ―aristocràcia‖ d‘una 

minoria de ciutadans, envoltats d‘una majoria d‘esclaus (els ilotes), de manera molt 

similar a com havien fet Gillies i Mitford. Una esclavitud que Volney equiparava a la de 

l‘Amèrica del seu temps, a la qual també es referia amb menyspreu (de la mateixa 

manera que Condorcet). Finalment, Volney dona un pas més agosarat que qualsevol 

dels seus antecessors en establir que els pobles de l‘antiguitat s‘assemblaven molt més 

als ―mamelucs d‘Egipte‖ o al ―rei d‘Alger‖, que als estats de l‘Europa moderna.  

 

Volney es converteix així, no només un pioner del progressisme històric en 

territori francès, sinó també en un pioner de la concepció eurocèntrica del món, segons 

la qual l‘Europa moderna constituïa el referent per excel·lència de la ―civilitzaciñ‖, i per 

tant, no existia cap altra comunitat en el temps o l‘espai que la pogués igualar. Aquest 

fet contrasta amb l‘interès i admiraciñ que molts intel·lectuals del segle XVIII havien 

mostrat cap a les cultures d‘altres èpoques, com l‘egípcia, la grega i la romana, o 

d‘altres indrets del mñn, com la xinesa, que sovint es plantejaren com a exemples a 

imitar. Al segle XIX, en canvi, s‘estableix un menyspreu generalitzat cap a totes les 

cultures diferents a l‘Europa moderna (vid. Bernal, 1991).  
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Entre els motius d‘aquest canvi, alguns autors han situat la gran expansiñ que 

experimentà l‘economia europea per efecte de la Revolució Industrial,
7
 però el cert és 

que la concepció precedeix al moviment industrialitzador, tal com podem observar en el 

cas de Volney, o anteriorment, dels il·lustrats escocesos. Així doncs, els orígens de la 

concepció decimonònica que lliga l‘Europa moderna a les idees de progrés i civilitzaciñ, 

front a la barbàrie i l‘endarreriment, sembla que es troben en motivacions de tipus 

polític, més que no pas de l‘observaciñ de la realitat (ja que els canvis de la 

industrialització serien posteriors). Una motivació política que en el cas francès apareix 

en un moment de grans canvis en l‘ordre social i institucional, d‘inestabilitat política, i 

fins i tot, de guerra civil, tres elements que també influïren de forma decisiva en la 

configuraciñ de la Il·lustraciñ escocesa. Tant en un cas com en l‘altre la concepciñ 

progressista es presentà com una estratègia útil per a defensar una part important dels 

canvis que s‘estaven produint en l‘ordre social i institucional (que significaren la fi de 

―l‘ordre feudal‖ o ―Antic Règim‖), i al mateix temps, fer front a les propostes 

democratitzadores i socialitzadores defensades pels sectors més radicals. 

 

 L‘experiència jacobina creà una situació nova a Europa, ja que fins aleshores 

l‘enemic principal de la Revoluciñ havien sigut els defensors de l‘ordre senyorial 

d‘origen feudal, però havia sigut recolzada per molts membres de les classes altes (tant 

nobles com burgeses) que s‘oposaven a la permanència d‘aquest règim (per motius 

ideològics i/o econòmics). Però la interpretaciñ de la ―Revoluciñ‖ que feren els jacobins 

s‘oposava als interessos de bona part d‘aquests grups de poder, ja que cap d‘ells (tant 

nobles, com burgesos enriquits), desitjava trobar-se en el perill de que les seues 

propietats quedaren expropiades. D‘aquesta manera es feien també efectives les 

―advertències‖ sobre els ―perills de la Revoluciñ‖ que els havien fet altres intel·lectuals 

del continent europeu d‘ideologia similar, com Edmund Burke, E. Gibbon, Gillies i 

Mitford. Tots aquests autors britànics eren partidaris de molts dels principis del 

moviment il·lustrat, entre els quals  es trobaven l‘existència d‘un equilibri de poders, 

entre la monarquia i un Parlament (com a representant del ―poble‖),
8
 o l‘oposiciñ al 

poder dels eclesiàstics, però s‘oposaven de forma violenta als ―perills de la 

                                                 
7
 E. R. Wolf (1982): Europe and the People without History, apud. Vlassopoulos (2007: 29). 

8
 El concepte de ―poble‖ pot ser enormement ambigu. A Gran Bretanya no s‘establí un sistema proper al 

sufragi universal fins a la reforma electoral del 1867. 
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democràcia‖, i al fet que les masses (els ―pobres‖) pogueren tenir accés al poder. Per 

aquest motiu, els anys 1793 i 1794, representen el punt àlgid, i a la vegada, la caiguda, 

de la vessant democràtica de l‘ideal polític de l‘humanisme. A partir d‘aleshores 

assistim a la difusió generalitzada de la concepció progressista de la història arreu 

d‘Europa, que seria defensada amb especial vehemència per aquells que a partir del 

període napoleònic coneixem amb el nom de ―liberals‖.  

 

 No obstant, la difusió del progressisme històric no es produí de forma 

immediata, perquè en nombrosos indrets d‘Europa, i de forma especial a Alemanya, 

hagué de fer front al sorgiment d‘un nou moviment cultural i intel·lectual: el 

romanticisme. Aquest moviment sorgí en Alemanya com una doble oposició a les 

vessants moderada i radical de la Revolució Francesa, i es caracteritzà per un repudi a la 

majoria dels elements que havien caracteritzat el ―pensament il·lustrat‖, que 

precisament per això començà a ser vist a partir d‘ara d‘una forma unitària.
9
 El 

romanticisme es caracteritzà precisament per la defensa nostàlgica de la tornada a 

aquest passat senyorial d‘arrel feudal, que segons els primers romàntics havia 

caracteritzat una societat més ―feliç‖. Per altra banda, a la mateixa França es produiria 

també una forta reacció romàntica als temes i preocupacions de la Revolució i el 

pensament il·lustrat després de la restauració de la monarquia el 1815, la qual cosa 

repercutí en un descens important de l‘interès per la Grècia i Roma clàssiques en la 

historiografia dels anys següents, especialment des de la perspectiva ―filosòfica‖. Els 

estudis de tipus antiquari seguiren realitzant-se en el marc de l‘Académie des 

Inscriptions, que havia sigut abolida durant el govern de Robespierre, i restaurada 

durant el període napoleònic. Però les interpretacions ―materialistes‖ de l‘antiguitat de 

la tipologia inaugurada per Montesquieu, que es fa encara present en les obres de 

Condorcet i Volney (entre els quals s‘observa una autèntica anàlisi ―estructuralista‖ del 

món antic), pràcticament desapareixen de la historiografia francesa de la primera meitat 

del segle XIX. Això ens indica que la transmissió de la  interpretació escocesa del paper 

de l‘esclavatge en l‘antiguitat clàssica, que jugaria una gran influència en l‘obra de 

Marx, seguí una via molt més discontinua del que a primer cop d‘ull resultaria lògic 

suposar.  

                                                 
9
 Durant la major part del segle XVIII, els intel·lectuals que actualment anomenem ―il·lustrats‖ no 

tingueren cap consciència de pertànyer a un mateix grup. Aquesta començaria a aparèixer a partir de la 

dècada de 1770 (Vid. capítol 4. 1.). 
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5. 1. 3. HISTORICISME, NACIONALISME I ESSENCIALISME: NOUS 

PLANTEJAMENTS EN LA HISTORIOGRAFIA DEL SEGLE XIX 

 

 

 Un dels principals fenòmens pels quals sol ser destacada la historiografia del 

segle XIX respecte aquella del segle precedent, és l‘apariciñ de l‟historicisme. Aquesta 

corrent historiogràfica, es caracteritza per centrar la seua atenció en els esdeveniments 

històrics particulars, i reivindicar l‘estudi de cada època en el seu propi context, front a 

la tendència globalitzadora de la filosofia il·lustrada, que pel contrari, fixa el seu interès 

en l‘estudi de les regularitats que permeten traçar una única raó explicativa al llarg de la 

història. La culminació de la historiografia il·lustrada es manifesta en Hegel, que seria 

el mestre de Marx. L‘historicisme, pel contrari, fou la perspectiva que caracteritzà la 

majoria d‘historiadors alemanys del segle XIX, entre els quals destaquen com a 

principals representants, Leopold von Ranke (1795-1886) i Johan Gustav Droysen 

(1808-1884). El terme procedeix d‘un conjunt d‘apunts i petites publicacions de 

Droysen sobre la metodologia històrica que serien publicades de forma conjunta el 1936 

sota el nom de Historik.  

 

 El terme ―historicisme‖ és utilitzat actualment en la historiografia per a referir-

se, principalment, a la metodologia d‘estudi que predominà entre els historiadors 

alemanys (i en bona mesura també, britànics i francesos) del segle XIX. A pesar d‘això, 

alguns dels plantejaments bàsics es troben ja presents en la segona meitat del segle 

XVIII, en els escrits de Johann Gottfried von Herder (1744-1803). Herder és considerat 

un dels primers exponents del pensament romàntic degut a la seua oposició als 

plantejaments universalistes, generalitzadors i progressistes d‘autors de la seua època 

com Montesquieu, Voltaire, Hume i Kant. Així, tradicionalment s‘ha interpretat que 

romanticisme, nacionalisme, historicisme, i oposiciñ al ―pensament il·lustrat‖, sorgiren 

d‘un sol cop en l‘obra de Herder, i foren posteriorment desenvolupats en major 

profunditat pels seus successors de l‘Alemanya de la primera meitat del s. XIX 

(Niebuhr, Droysen, Ranke, etc). Un conglomerat d‘idees que ha sigut generalment 

interpretat, des de posicions marxistes, com la configuració de la historiografia 

―reaccionària‖, ja que aquesta sorgiria en oposiciñ als ―principis‖ de la Revoluciñ 

Francesa, i posteriorment, s‘oposaria radicalment a la interpretació històrica 



491 

 

desenvolupada per Marx i els seus seguidors.
10

 El fet que bona part dels plantejaments 

romàntics i historicistes foren recollits i desenvolupats per la ideologia de l‘Alemanya 

nazi en el segle XX, no ha deixat d‘alimentar aquesta concepciñ de l‘historicisme. 

 

 La major part dels elements als quals acabem de fer referència, considerats de 

forma separada, els podem qualificar d‘encertats, però no ens expliquen tota la 

complexitat del fenomen d‘apariciñ de l‘historicisme, ni què ha significat per a la 

historiografia contemporània, més enllà del camp ideològic. En primer lloc, cal 

remarcar que l‘historicisme no es pot entendre només com una oposiciñ als principis de 

la ―Il·lustraciñ‖ (o millor dit, a una part d‘aquesta), sinñ que en bona mesura significà la 

culminaciñ d‘una sèrie de tendències que s‘havien anat desenvolupant a l‘interior del 

pensament il·lustrat. D‘acord amb el que hem vist més amunt, l‘aprofundiment de la 

perspectiva de ―distanciament‖ respecte al passat fou un dels principals trets del 

moviment il·lustrat, que en el camp historiogràfic cal entendre, en bona mesura, com 

una conseqüència del diccionari crític de Bayle.
11

 Diversos estudis recents
12

 han 

demostrat que els contactes entre historiografia ―antiquària‖ i ―filosòfica‖ en el segle 

XVIII foren molt més freqüents del que semblava desprendre‘s de la dicotomia 

establerta per Momigliano (1955c). Així, la confluència de la recerca erudita de la 

jurisprudència medieval, i la perspectiva progressista i conjectural, foren, en bona 

mesura, les responsables de l‘apariciñ del concepte ―d‘edat feudal‖ entre els autors de la 

Il·lustració escocesa. Per altra banda, un dels centres on es desenvoluparen en major 

mesura els estudis de tipus filològic, i al mateix temps, és considerat un dels punts on 

s‘originà la corrent historicista és la Universitat de Gotinga, que, com hem vist, 

constituí el principal punt d‘entrada de la cultura britànica en territori alemany, la qual 

cosa incloïa les idees de la Il·lustració escocesa.  

 

 Així doncs, front a la interpretaciñ tradicional de l‘historicisme com el producte 

d‘una reacciñ total al ―pensament il·lustrat‖, considerem més adequat entendre‘l com 

una corrent que, en determinats aspectes, s‘originà com a reacciñ d‘alguns elements del 

que s‘entén per ―Il·lustraciñ‖, però que en altres presenta una continuïtat clara amb la 

                                                 
10

 Un bon exemple el constitueix Fontana (1982). A la seua obra més recent, La història dels homes, 

Fontana manté els mateixos plantejaments, però no és tan taxatiu en les seues afirmacions (Fontana, 

2001). 
11

 Vid. capítol 4. 1. 2. 
12

 Raskolnikoff (1992); Pocock (1999a, b); Herklotz (2007). 
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historiografia ―il·lustrada‖. En aquest sentit, G. Cambiano (2007b) ha destacat 

recentment que bona part del pensament de Herder ha sigut interpretat de forma 

incorrecta, ja que s‘ha col·locat al costat d‘autors amb els quals el filòsof alemany s‘hi 

oposava en molts aspectes.  Un dels textos clau de Herder és el llibret que publicà en 

1774 amb el títol irònic de: ―Auch eine Philosophie der Geschichte zur Bildung der 

Menschheit‖ [―També una filosofia de la història de la formaciñ de la humanitat‖]. En 

aquest text Herder reprenia l‘anàlisi de l‘evoluciñ de la societat europea des de l‘època 

primitiva a la moderna realitzada per Montesquieu i els autors escocesos, i descrivia a 

Grècia com la fase de la ―joventut‖ de la humanitat, front a l‘època moderna, que 

constituïa la d‘ancianitat. En aquesta obra Herder adopta els continguts del discurs 

progressista, i afirma que els moderns havien superat molts dels defectes que 

caracteritzaven als antics, però al mateix temps, afegeix que els moderns tampoc 

posseïen les seues ―virtuts‖, la qual cosa inclinava la balança, finalment, a favor dels 

antics. En Herder sembla triomfar, doncs, el paradigma humanista, però a diferència de 

Rousseau i dels autors que el precedeixen, l‘autor alemany no considera possible tornar 

a l‘època antiga, i es refereix a aquesta amb un to nostàlgic, com una època que ja no 

pot tornar. Així doncs, Herder no és progressista, però sí adopta l‘esquema històric 

traçat pels autors progressistes i el seu distanciament històric, la qual cosa ens mostra 

l‘evoluciñ general que s‘estava produint en el camp historiogràfic.  

 

 Herder representa també una tornada a la veneraciñ de l‘època clàssica que no es 

pot comprendre ja segons les premisses del paradigma humanista que havia existit fins a 

la meitat del segle XVIII, sinñ que s‘origina com una reacciñ conscient al paradigma 

progressista. La veneraciñ a l‘antiguitat, i especialment Grècia, s‘alimentaria també, en 

bona mesura, en l‘obra de l‘arqueòleg i estudiñs de l‘art grec Johann Joachim 

Winckelmann (1717-1768), que és un dels pioners en la història de l‘art, la utilitzaciñ 

de l‘arqueologia com a font de documentaciñ de la història, i de la concepciñ idealitzada 

de Grècia que s‘instaurà com a paradigmàtica a les universitats europees del segle XIX i 

la primera meitat del XX (i encara es manté en molts sectors). La concepció idealitzada 

de Grècia de Winckelmann posseeix punts de contacte importants amb l‘humanisme del 

segle XV a la meitat del XVIII, però a diferència d‘aquest, posseeix una visiñ unitària i 

essencialista de Grècia, que va més enllà la concepció fragmentària que havien tingut 

els humanistes (que es basaven en la informació transmesa pels autors conservats). En 

Winckelmann es produeix un procés de construcció modern del que ell interpretava com 
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―la realitat grega‖, i que ja no depenia només del que contaven les fonts clàssiques sobre 

la història d‘Esparta, Atenes, i algunes altres poleis sobre les que s‘havia conservat 

informació. Resulta interessant destacar que Herder criticà a Winckelmann el fet de no 

haver considerat el paper que havien tingut egipcis i fenicis en la formació de la cultura 

grega. Aquesta reivindicació del relativisme cultural es fa també present a The History 

of Ancient Greece de Gillies,
13

 però desapareixeria pràcticament de la historiografia 

europea del segle XIX, en la qual s‘imposaria una concepciñ fortament essencialista de 

la Grècia antiga (vid. Bernal, 1991). 

 

 La concepció essencialista de la Grècia antiga que s‘imposaria durant aquesta 

època seria un doble producte de la reacciñ al que s‘anomenà ―el pensament il·lustrat‖, 

per un costat, i del desenvolupament de la ideologia nacionalista, per l‘altre. Ambdñs 

aspectes foren el resultat, al mateix temps, del context històric del territori alemany 

entre els anys 1805 i 1813. Durant aquest període la major part d‘aquesta àrea d‘Europa 

caigué sota el domini, directe o indirecte, de la França napoleònica. Entre els anys 1804 

i 1806 austríacs i prussians sofriren una sèrie de derrotes importants front a França, la 

qual cosa permeté a aquesta última exercir l‘hegemonia sobre el conglomerat de 

repúbliques i principats que componien l‘antic ―Sacre Imperi Germànic‖, que Napoleñ 

reorganitzaria sota el nom de ―Confederaciñ Germànica‖. Simultàniament, les idees de 

la Revolució, que ja havien obtingut una àmplia acollida per amplis sectors de la 

població alemanya durant el període previ, no podien ésser frenades ja per cap força 

política. En aquest context, prussians, britànics i austríacs consideraren que 

l‘alimentaciñ del sentiment nacional alemany contra la tirania de l‘invasor estranger es 

presentava com un dels instruments més útils per a fer front al poder francès. A partir 

d‘aquí, el nacionalisme alemany experimentà un gran desenvolupament, que es veuria 

facilitat per la ruptura d‘antics llaços senyorials i la desapariciñ antics estats causats per 

l‘expansiñ napoleònica. Per altra banda, les pretensions hegemòniques de França sobre 

el territori alemany no eren noves. Aquestes s‘havien fet presents des de l‘època de 

                                                 
13

 ―The happy position of a country [...] situate within reach of those part of the east which were anciently 

most flourishing and popolous, naturally invited the visits of travellers, and attracted the establishment of 

colonies. [...] those Grecian communities, which justly claimed the honour of superior antiquity, 

acknoweledged themselves indebted to strangers for the most important discoveries, not only in religion, 

but in agriculture and arts [...] When the refined descendants of the rude Greeks viewed with 

complacence their own superiority in arts and arms to all the nations around them, they began to suspect 

that the Gods alone were worthy to have reared the infancy of a people, who eminently excelled the rest 

of mankind.‖ (1786: 4-6). 
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Lluís XIV, i eren un dels motius que provocaven més animadversió de Herder contra la 

ideologia dels philosophes, que descrivia, amb ironia, de la següent manera:  

 

  ―¡Somos completamente iguales entre nosotros, refinados, educados, felices! No 

tenemos, es verdad, patria [...] pero somos amigos de la humanidad y cosmopolitas. Ya todos los 

príncipes europeos, y todos nosotros pronto, hablaremos francés. Y entonces, ¡felicidad! la edad 

de oro empezará de nuevo [...] ¡Habrá un  solo rebaño y un solo pastor! Características 

nacionales, ¿qué es de vosotras?‖
14

 

 

 La relació establerta per Herder entre ideologia il·lustrada i hegemonia francesa 

seria establerta també per molts altres intel·lectuals de l‘Alemanya de la primera meitat 

del segle XIX, especialment a partir de l‘ús que va fer Napoleñ dels discursos del 

progressisme, el racionalisme i l‘universalisme, com a fonts de legitimitat per al seu nou 

imperi europeu. Front a aquest discurs, intel·lectuals com Fichte en els Discursos a la 

nació alemanya (1808),
15

 defensarien el protagonisme del ―poble original‖ (Urvolk) i 

l‘esperit (Geist). Aquests plantejaments teòrics de tipus essencialista i que busquen 

―l‘absolut‖, constitueixen el punt contrari de la perspectiva materialista i comparativista 

d‘autors com Montesquieu, que situava a romans i tàrtars en pla d‘igualtat a l‘inici de 

les Considérations (1734), o dels membres de la Il·lustració escocesa. Allò que els 

il·lustrats entengueren per ―història filosòfica‖, es basava en el mateix mètode 

hipotètico-deductiu que Newton aplicava al camp de la física, o altres autors al de les 

ciències naturals, i per tant, resultava contrari a la possessiñ d‘una concepciñ 

essencialista de la història (que al segle XVIII predominava en l‘àmbit de la 

historiografia més tradicional).  

 

El sorgiment del nacionalisme causaria la difusiñ d‘una concepciñ de la història 

en què existia una unitat dels pobles representada per la llengua, la societat, la cultura i 

l‘estat, tots ells elements que conferien a cada poble uns trets essencialment diferents 

dels demés (Vlassopoulos, 2007: 37). En conseqüència, els antics grecs i romans també 

tenien una unitat nacional pròpia que els distingia de la resta de pobles contemporanis, 

que feien que els seus grans assoliments culturals no s‘explicaren només per les idees de 

transferència cultural i progrés, sinó també com a resultats únics i irrepetibles del seu 

                                                 
14

 Herder (1774): Auch eine Philosophie der Geschichte zur Bildung der Menschheit, apud. Cambiano 

(2007b: 73), d'on hem extret la traducció al castellà. 
15

 ―Reden an die deutsche Nation.‖ 
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geni particular. Aquesta concepció, es trobava ja present en la visió dels grecs que 

donava Winckelmann, però seria desenvolupada especialment durant la primera meitat 

del segle XIX. Historiadors com Droysen (el creador del concepte d‘hel·lenisme), i 

Mommsen (un dels principals responsables de la creació i difusió del concepte de 

romanització), foren en bona mesura els responsables de la concepció que predomina 

actualment de la Grècia i Roma clàssiques, com a societats amb una identitat cultural i 

lingüística ben definides, i que exportarien als pobles ―inferiors‖ que sucumbiren a la 

seua expansió territorial (vid. Crespo Mas, 2008). 

 

 La configuració de la concepció de la ―Grècia antiga‖ com una entitat històrica 

única, que es pot estudiar de forma aïllada des dels orígens de la civilització micènica al 

període de domini romà, constitueix una gran innovaciñ d‘aquesta època respecte a la 

concepció (no unitària) de la història de Grècia que trobem en la historiografia anterior. 

(Vlassopoulos, 2007: 37). Una perspectiva que es convertiria en paradigmàtica al 

voltant de la meitat del segle XIX (en coincidència, també, amb la independència de la 

Grècia moderna), i s‘ha mantingut així fins a l‘època actual, en la qual encara 

predomina la visió de Grècia com una unitat, i no com un conjunt de poleis, o de 

sistemes i civilitzacions diferents, tal com es feia present a les obres de Gillies i Mitford. 

Un canvi que fins i tot es fa present en el camp del llenguatge, ja que les expressions 

com ―civitates et populi Graecorum‖ o ―Griechische Staatenkunde‖, que fins a finals 

del segle XVIII s‘havien utilitzat per a referir-se a la diversitat de els comunitats i les 

poleis gregues, són gradualment substituïdes, des de principis del segle XIX, per les 

expressions ―concepciñ grega de l‘estat‖ i ―forma grega de l‘estat‖.
16

 

 

 

 Però la primera innovació que cal destacar en el camp de la historiografia 

alemanya decimonònica no és la concepciñ d‘autors com Mommsen, que era un fervent 

defensor de la causa liberal (i per tant, de les idees de la Revolució Francesa), sinó la 

confluència de la recerca filològica, la concepciñ historicista, i l‘interès per l‘estudi dels 

orígens de la societat romana, que trobem en Barthold G. Niebuhr (1776-1831). La 

difusiñ de les concepcions nacionalista i essencialista de la història despertaria l‘interès 

                                                 
16

 W. Gawantka (1985):  Die sogenannte Polis; Entstehung, Geschichte und Kritik der modernen 

althistorischen Grundbegriffe der griechische Staat, die griechische Staatsidee, die Polis, Stuttgart, pp. 

79-110 apud. Vlassopoulos (2007: 37). 
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per esbrinar els ―autèntics‖ orígens de les civilitzacions grega i romana, a través de 

l‘estudi de la composiciñ ètnica i de la naturalesa de les seues institucions durant els 

períodes més arcaics de la seua història. Això permetria a aquests autors distingir els 

elements que constituïen ―l‘essència‖ d‘aquests pobles, aquells que eren fruit de 

l‘evoluciñ, i aquells altres que serien introduïts com a conseqüència d‘una 

―contaminaciñ‖ externa (sovint, aquells que eren considerats més negatius). Però la 

informació aportada per les fonts clàssiques sobre aquests períodes era molt obscura, la 

qual cosa provocaria un gran desenvolupament de l‘exercici filològic de crítica textual, 

o ―arqueologia de les fonts‖, i un renovat interès per autors com Homer, Dionís 

d‘Halicarnàs, i Tit Livi, que aportaven notícies sobre els períodes més arcaics de la 

Grècia i Roma antigues (Momigliano, 1955a: 249-261).  

 

 A partir de la derrota definitiva de Napoleó el 1815, els trets que hem destacat de 

la política i la historiografia prussianes, es difondran a la resta d‘Europa. Durant el 

període conegut com ―l‘Europa de la Restauraciñ‖ (1815-1848), les principals potències 

que havien protagonitzat la reacció a Napoleó (Gran Bretanya, Prússia, Àustria, i 

Rússia), reorganitzaren el mapa polític i institucional europeu amb l‘objectiu de 

restaurar el sistema polític i institucional que la França revolucionària havia provat de 

destruir (i en molts sentits ho havia aconseguit). Però a pesar dels objectius 

―restauradors‖ d‘aquestes potències, algunes de les reformes dutes a terme durant el 

període napoleònic (com l‘aboliciñ de la servitud a França i Alemanya), ja no tindrien 

tornada arrere. Així per exemple, en aquestes potències s‘observa una penetraciñ 

progressiva de personatges en els gabinets de govern que no es destacaven per ser de 

famílies aristocràtiques, sinó més aviat pel seu poder econòmic, o per la seua trajectòria 

acadèmica, professional o política (Niebuhr constitueix un bon exemple). Aquestes 

personatges es caracteritzaran també pel seu liberalisme moderat, a partir del qual 

proposaven la introducciñ de reformes liberalitzadores de l‘economia, i en alguns 

aspectes, de la societat, per a implantar sistemes semblants al britànic. No obstant, el 

liberalisme moderat es mouria entre el col·laboracionisme, i l‘oposició als règims 

restaurats, que es mantenien en posicions massa retrògrades per a molts d‘ells, la qual 

cosa es posaria de manifest durant les onades revolucionàries de 1821, 1830 i 1848. 

 

 A nivell historiogràfic, els aspectes que es fan notar, en primer lloc, després de 

1815 sñn la reacciñ a la ―ideologia il·lustrada‖, i la difusiñ del romanticisme i el 
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nacionalisme. Tots tres aspectes sorgeixen com a reacció a la ideologia progressista, 

liberal i universalista representada pel règim de Napoleó, però les tendències romàntica 

i nacionalista no només serien impulsades pels partidaris de ―l‘Antic Règim‖, sinñ que 

prompte serien adoptades també per molts liberals, com es fa evident a l‘obra de Victor 

Hugo. Aquest fet ens posa de manifest que no podem interpretar aquests moviments, 

únicament, com una reacció a la Revolució Francesa, sinó també, com una evolució 

d‘algunes corrents teòriques que cal observar des d‘una perspectiva més àmplia. Això 

ens permet entendre perquè la concepció progressista de la història no desapareix durant 

aquest període, sinó que pel contrari, adquireix un nou caràcter encara més sòlid, en 

unir-se a les teories nacionalistes, eurocèntriques i racistes, que guanyaran una gran 

força al llarg del segle XIX. Per altra banda, tant a França com Alemanya sorgiran 

corrents que s‘arrelaran amb més força amb la base del paradigma jurisprudencial-civil 

del segle XVIII, tal com podem observar en el pensament d‘autors com Hegel i Comte 

(en camps diferents del saber), mentre que altres autors, presenten una major ruptura 

amb aquesta matriu interpretativa (com Niebuhr i Ranke). 

 

 Així, un dels canvis més evidents i generalitzats que presenta la historiografia 

del segle XIX, respecte a la del segle precedent, és la difusió de les concepcions 

nacionalista i progressista de la història. Un dels principals resultats de la difusió 

d‘aquesta concepciñ seria l‘apariciñ d‘una concepciñ ―orgànica‖ de les nacions, segons 

la qual aquestes haurien de passar necessàriament per una sèrie d‘estadis diferents de 

desenvolupament, des dels estadis més primitius de ―barbàrie‖ o salvatgia, als més 

evolucionats de ―civilitzaciñ‖. D‘aquesta manera s‘adopten l‘esquema progressista i la 

teoria de les etapes a la història de cada ―naciñ‖, però a diferència de la concepciñ que 

trobem entre Montesquieu, els autors escocesos i Condorcet, entre els autors de la 

primera meitat del segle XIX desapareix la concepciñ ―universalista‖ segons la qual 

totes les societats havien de passar pels mateixos estadis, i és substituïda per una altra 

―essencialista‖, en la qual es diferencia entre pobles ―superiors‖ i ―inferiors‖. 

 

L‘origen d‘aquesta concepciñ és el gran desenvolupament que experimenten les 

nocions etnocèntriques a l‘Europa de la primera meitat del segle XIX, que es veurien 

alimentades, no només per la resistència alemanya al domini francès, sinó també per la 

necessitat de crear una ideologia que justifiqués la creaciñ d‘un imperialisme colonial de 

tipus mundial per part de Gran Bretanya (i més tard, també per França). A Gran 
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Bretanya, a més, la perspectiva historicista, essencialista i nacionalista de la història 

desenvolupada pels autors alemanys es presentaria com un instrument útil per a frenar 

les reivindicacions socials del partit radical i de les primeres manifestacions del 

moviment obrer. Resulta molt interessant destacar el gran èxit que gaudiren a Gran 

Bretanya la traducció de les obres de Niebuhr i Mommsen (Momigliano, 1955e), mentre 

que la perspectiva històrica escocesa quedaria circumscrita als camps de l‘economia, la 

demografia i la sociologia, i pràcticament desapareixeria de l‘esfera historiogràfica 

(Swingewood, 1970; Bartocci, 1990). Un èxit que ens demostra fins a quin punt 

aquestes obres responien a les necessitats ideològiques de la nova època històrica, en la 

qual arreu d‘Europa es produeix un moviment progressiu del centre de poder, de la vella 

noblesa, a la burgesia enriquida.  

 

 El nacionalisme repercutiria, finalment, en un canvi també fonamental que 

suposà la pràctica desapariciñ del paradigma de l‘humanisme cívic, ja que es produí una 

substituciñ de la concepciñ de l‘organitzaciñ política. Front a la concepciñ clàssica, en 

la qual era entesa com ―l‘associaciñ voluntària d‘una sèrie d‘individus‖, ara s‘imposa 

una altra nova, en la qual l‘organitzaciñ política és conceptuada a través de la figura de 

l‟estat, en la qual la societat funcionaria com una màquina regulada per unes lleis fixes 

del comportament social (Vlassopoulos, 2007: 36). Aquesta nova concepció defensada 

des de diferents sectors de les ciències socials, com la historiografia (Niebuhr, Droysen, 

Mommsen), o la sociologia (Comte), s‘originà com una resposta al perill que suposava 

per a l‘ordre social l‘adopciñ de la concepciñ ―voluntarista‖ del paradigma humanista 

per part del govern jacobí de 1793-1794. De fet, aquesta concepciñ ―voluntarista‖ 

procedent del pensament clàssic sobreviuria al llarg del segle XIX a través de diferents 

moviments polítics, com el ―jacobinisme‖ (a França), el ―radicalisme‖ (a Gran 

Bretanya), el ―federalisme‖ (a Espanya), i la major part del moviment socialista europeu 

fins a la convocatòria de la primera Internacional (1864), en què es comencen a difondre 

els postulats deterministes de Marx i Engels.  
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5. 1. 4. BARTHOLD G. NIEBUHR, L’ESCOLA HISTÒRICA ALEMANYA, I EL 

“DESCOBRIMENT” DE L’AGER PUBLICUS 

 

 

 Una de les principals innovacions en la interpretaciñ de l‘estructura social i 

econòmica de les societats de l‘antiguitat, i concretament, de Roma, foren els treballs 

desenvolupats en el marc de l‘anomenada ―Escola Històrica Alemanya‖, que es 

començà a desenvolupar en els estudis de dret romà des de principis del segle XIX. Ens 

referim, principalment, als treballs de Friedrich Karl von Savingy (1779-1861) i 

Barhold G. Niebuhr (1776-1831), sobre les formes de possessió i propietat de la terra 

entre els romans. És interessant destacar la contribuciñ d‘aquests autors perquè, al 

mateix temps que inauguren una nova interpretació de les formes de possessió de la 

terra durant les fases més arcaiques de la història de Roma, els seus treballs mantenen 

una estreta connexió amb el tipus de recerca iniciada per juristes filòsofs com 

Montesquieu i lord Kames cap a la meitat del segle XVIII. Així, front a la interpretació 

tradicional de l‘Escola històrica alemanya com una manifestaciñ clara de la reacciñ 

historicista a la historiografia il·lustrada,
17

 trobem elements clars de continuïtat amb els 

exponents més ―avançats‖ de la ―historiografia il·lustrada‖. Un fet que es posa 

clarament de manifest si ens fixem en la següent reflexió escrita per Niebuhr el 1804, en 

el moment en què estava iniciant la seua recerca sobre la història de la propietat agrària 

en la Roma arcaica:  

 

  ―It would be a worthwhile undertaking [...] to follow up the process of the variations in 

the land-ownership through the history of the Roman Emperors [...] to investigate the rise of 

those princely estates, which in times of decline of the Empire gave enormous incomes to the 

aristocratic families, and finally the origin of the serfdom in that milder form which developed in 

Italy and France during the Middle Ages out of the relations between the land-owner and the 

overseer of the Roman epoch. But these researches belong to an extensive work, to a 

comprehensive ―Spirit of the Laws of Land-ownership,‖ which I have been encouraged to under- 

take by my learned friend Mr. Grant of Redcastle. His own researches have clarified beyond 

doubt the characteristics of the right of land-ownership in Asia.‖
18

 

 

                                                 
17

 Per exemple Fontana (1982: 126-127). 
18

 Niebuhr (1804) apud. A. Heuss (1981: 551) apud. Momigliano (1982: 12), que és d‘on procedeix la 

traducciñ a l‘anglès del fragment. 
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 El fragment citat ens mostra el caràcter d‘història general de la propietat que 

tenia el treball de Niebuhr en els seus inicis, que connecta amb els objectius plantejats 

per Montesquieu a L‟Esprit des Lois, i que l‘autor danès tenia en ment quan expressa el 

seu desig de realitzar un treball sobre ―Spirit of the Laws of Land-ownership‖.
19

 Això 

significa, que l‘objectiu inicial de Niebuhr no era realitzar una història de Roma que 

trenqués amb la historiografia il·lustrada, o el seu sistema d‘idees, sinñ que pel contrari, 

connecta plenament amb els objectius del moviment il·lustrat del segle XVIII, i més 

concretament, amb els del ―paradigma jurisprudencial-civil‖. En aquest sentit, resulta 

fonamental l‘estada que realitzà Niebuhr entre els anys 1798-1799 a Edimburg, la qual 

aportà una formaciñ fonamental a l‘historiador danès en tres aspectes fonamentals: 

 

1. El coneixement de les obres de la Il·lustració escocesa, que podia 

comprendre bé gràcies a la formació jurídica que havia tingut prèviament a 

Kiel. 

 

2. El coneixement de les institucions, el règim polític, i l‘estructura econòmica i 

social de Gran Bretanya, que resultarien fonamentals en la trajectòria política 

posterior de Niebuhr, i en la formació de la seua ideologia política personal. 

 

3. El coneixement de l‘obra de James Grant sobre el sistema de tenències dels 

zemíndar a la India, publicada el 1790,
20

 tal i com ha posat de manifest 

Momigliano (1982: 11-12). Segons aquesta, l‘estat indi era l‘únic propietari 

de tota la terra, que eren tingudes pels camperols com una concessió 

hereditària per la qual havien de pagar una taxa fixa a un representant de 

l‘estat, anomenat zamíndar (Momigliano, 1982: 11). 

  

 Entre aquests tres factors, ens interessa destacar el contacte amb la corrent 

d‘estudis jurídics en clau d‘història conjectural o filosòfica coneguda amb el nom 

―d‘Il·lustraciñ escocesa‖, en la qual s‘havia desenvolupat un interès especial per 

l‘evoluciñ de les formes de propietat des dels treballs de lord Kames i John Dalrymple. 

Això ens demostra la importància fonamental de la Il·lustració escocesa i de la ciència 

                                                 
19

 El concepte de ―esperit‖ al qual fa referència Niebuhr és clarament el de Montesquieu (vid. capítol 4. 2. 

2.), i no la romàntica de Geist, que s‘està començant a configurar durant aquesta època.  
20

 J. Grant: Inquiry into the Nature of the Zemindary Tenures in the Landed Property of Bengal (1790). 
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jurídica del segle XVIII en el desenvolupament del materialisme històric del segle XIX, 

tant en la forma més coneguda actualment de Marx i Engels, com en la menys 

reconeguda (però tant, o més important, per als estudis d‘història antiga), de Niebuhr, 

Mommsen i Max Weber.
21

 L‘interès de Niebuhr per la Il·lustració escocesa no era, a 

més a més, de tipus merament intel·lectual, sinó que també compartia el seu programa 

polític i socioeconòmic. Tenim constància de la que la majoria dels seus amics britànics 

eren whigs, i que, d‘acord amb la teoria d‘Adam Smith sobre els avantatges de la 

supressiñ de totes les formes de vinculaciñ a la terra, Niebuhr recolzà l‘aboliciñ de la 

servitud a Dinamarca el 1788, Schleswig-Holstein en 1804, i a Prússia entre 1806 i 

1807. Entre aquests elements el que cal destacar en major mesura és el darrer, ja que 

Niebuhr participà activament, des del govern prussià, en la redacció del memoràndum 

que contribuí a la promulgaciñ de l‘edicte reial l‘octubre de 1807 (Momigliano, 1982: 

8). 

  

 La participació de Niebuhr en aquestes mesures de tipus liberal ens permet 

comprendre els inicis del seu interès per l‘estudi de l‘evoluciñ de la propietat agrícola al 

llarg de la història (de forma similar que en l‘obra d‘A. Smith, interpretaciñ de la 

història i projecte polític constituïen una mateixa cosa). Però a diferència de Smith, 

Niebuhr visqué en l‘època en què esclatà la Revoluciñ Francesa, i posteriorment, el 

govern de Robespierre, que despertaria la seua reacció davant del perills que implicava 

per a la seguretat de la propietat privada. Concretament, les propostes d‘emprendre una 

loi agraire de peronatges com Gracchus Babeuf, provocaren el temor i la reacció de 

Niebuhr (com de molts altres contemporanis seus). Una reacció que afectava a la 

interpretació de la història romana, tal i com es posa de manifest el mateix any 1793 a la 

Universitat de Gotinga, quan el professor Christian Heyne (el mestre de Reitemeier), 

realitzà un discurs acadèmic que portava per títol: ―Leges agrairae pestiferae et 

execrabiles.‖
22

 En aquest discurs criticava les ―lleis agràries‖, tant a l‘antiga Roma com 

a la França moderna, com una font d‘inestabilitat social, que en el cas dels romans els 

havia portat a la fi de la República. No obstant, Heyne afegia també que en el cas de la 

Roma antiga no havia sigut tan greu com a l‘època moderna, perquè la polèmica s‘havia 

desenvolupat al voltant del repartiment de l‘ager publicus, una propietat que per dret 

pertanyia a tota la comunitat, mentre que el que es discutia a França era el repartiment 

                                                 
21

 Vid. Momigliano (1982) i Mueller (1986) sobre aquest materialisme ―no marxista‖.  
22

 Heyne (1796): Opuscula academica IV, Göttingen, pp. 350-373 apud. Momigliano (1982: 10). 
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de les terres dels particulars. D‘aquesta manera, Heyne es convertia en el primer en 

establir de forma inequívoca que la llei agrària no havia afectat a les terres privades, 

sinó a la distribució de les terres de propietat pública. No obstant, Heyne no arribà a 

establir proves clares que confirmaren aquesta idea, ja que no disposava dels suficients 

coneixements jurídics per a poder demostrar la seua veracitat (Momigliano, 1982: 10). 

 

 Un tipus de motivació molt semblant a la que havia mogut Heyne fou també la 

que portà a Niebuhr a interessar-se, de forma especial, per l‘estudi de la vertadera 

naturalesa de l‘ager publicus. El fet es presentava d‘una enorme importància als ulls de 

Niebuhr, ja que, com a partidari de l‘aboliciñ de la servitud a Dinamarca, i promotor de 

la reforma duta a terme a Prússia el 1807, es plantejava el problema de contribuir a 

l‘alliberament dels camperols sense que això suposés una revoluciñ que posés en perill 

les propietats dels poderosos. La solució per a Niebuhr es trobava en fer èmfasi en la 

diferència fonamental que separava la Roma antiga de l‘Europa moderna en aquest 

àmbit, la qual cosa invalidava el fonament històric de la reforma agrària francesa. No 

obstant, el primer fet que provocà l‘interès de Niebuhr per l‘estudi de l‘ager publicus, 

foren els problemes que ocasionà l‘aboliciñ de la servitud el 1804 a Holstein, tal i com 

ell mateix indica:  

 

  ―It was by a mere accident that I was led to see the real nature of the ager publicus. It 

was at the time when servitude was abolished in Holstein: the peasants, both serfs and freemen, 

who had before transmitted their estates as an inheritance from father to son, were deprived of 

their possessions, and arbitrarily transferred to smaller and inferior estates, while their fromer 

possessions were thrown into larger frarms. These were revolting proceedings: in some places 

the peasants opposed them, but were punished in consequence [...] My feelings were roused with 

the highest indignation, and the question naturally presented itself to my mind. ―What right have 

they to act in this manner?‖ This led me to an investigation about leasehold property among 

different nations, and thus I came to consider the ager publicus among the Romans.‖ (Niebuhr, 

1849: 193).
23

 

 

 El fragment ens posa de manifest com els problemes sorgits de l‘abolició de la 

servitud aconsellada per A. Smith en la seua obra, eren els que havien portat a Niebuhr a 

interessar-se per l‘estudi dels sistemes propietat arrendada de la terra (lasehold 

property) en altres àrees geogràfiques i moments històrics, i concretament, en el cas de 

                                                 
23

 Citem la traducciñ a l‘anglès realitzada el 1844 per Leonhard Schmitz dels apunts de les lliçons 

impartides per Niebuhr entre els anys 1826-1829. 
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la Roma antiga. La qüestiñ que en realitat es plantejava Niebuhr quan indica ―What 

right have they to act in this manner?‖ (en referència als camperols revoltats), era: 

Perquè l‘aboliciñ de la servitud ha provocat la revolta dels camperols, en comptes de la 

seua gratitud? La resposta a aquesta qüestió podia trobar-se en una mala comprensió de 

la vertadera natura d‘aquest tipus de propietats arrendades. En aquest procés, Niebuhr 

s‘havia trobat la necessitat d‘establir una distinciñ clara entre els conceptes de 

―propietat‖ i ―possessiñ‖ (Niebuhr, 1849: 196). En aquest camp, Niebuhr partia de la 

recerca realitzada alguns anys abans per Friederich K. von Savigny, que el 1803 havia 

publicat la que seria la seua obra mestra: Das Recht des Besitzes [―El dret de 

possessiñ‖]. En aquesta obra Savigny es plantejava resoldre la qüestió de la natura i la 

ubicaciñ del règim jurídic de la ―possessiñ‖, que havia sigut motiu de disputa entre els 

juristes des de l‘edat mitjana. Front als seus predecessors, que havien aportat un gran 

nombre de solucions diferents a la qüestió, sovint contradictòries, i els quals tendiren a 

associar el concepte de propietat entre els romans al modern de ―propietat privada‖; 

Savigny es plantejà aportar una visió unitària del concepte en la qual destacava la 

diferència entre el ―dret de possessiñ‖, pel qual es feia un ús econòmic d‘unes terres 

sobre les quals no es tenia la potestat absoluta, i el ―dret de propietat‖ que, pel contrari, 

sí implicava un control absolut de la terra, i la possibilitat de transferir-la per testament. 

La lectura de Savigny resultà fonamental en Niebuhr, i fou la que li permeté arribar a la 

següent conclusió:  

 

  ―The general idea of the Italian nations was that the franchise was inseparable from the 

soil, and that all property in land proceeded from the state. [...] This bears a great resemblance to 

the feudal nations: for according to the strict feudal law, there was no land at all without its 

feudal lord, all land proceeded from the sovereign as the supreme feudal lord, and then came the 

under tenures‖ (1849: 193). 

 

 La idea de la ―tinència‖ o ―possessiñ‖ permetia a Niebuhr, per tant, comprendre 

millor la distribuciñ de la terra entre els antics romans, i al mateix temps, en l‘antiga 

legislació europea. Niebuhr considerava a més, sobre aquesta base, que la ―Reforma 

Agrària‖, proposada per primera vegada per Spurius Cassius Viscellinus (princ. segle V 

a. C.), es trobava justificada perquè els patricis s‘havien apropiat d‘unes terres que, per 

llei, pertanyien també als plebeus, que havien participat també en la seua conquesta 
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(Niebuhr, 1849: 198-200). A la França i a l‘Europa modernes, en canvi, no existia cap 

propietat pública que es pogués distribuir.  

 

 Niebuhr inicià la recerca sobre la història agrària romana entre els anys 1804 i 

1806, al mateix temps que prenia part activa dels assumptes de govern, com a director 

del Banc de l‘estat de Dinamarca (1804-1806), i del Banc de Prússia (1806-1810), 

període, aquest últim, durant el qual treballà en el Memoràndum de Riga. Durant aquest 

segon període, Niebuhr acabaria deixant de banda la seua recerca per la seua ocupació 

política, fins que l‘any 1810, abandonà la vida política per a convertir-se en ―historiador 

reial‖ i professor de ―l‘Acadèmia de Ciències‖ de la Universitat de Berlín, que havia 

sigut fundada el mateix any. Les lliçons d‘història de Roma de Niebuhr tingueren un 

gran impacte en l‘audiència, dins la qual es trobaven des d‘acadèmics a oficials d‘alt 

rang, a més del mateix Friederich K. von Savigny, que declarà trobar-se en el naixement 

d‘una ―nova època en el tractament de la història romana‖ (Nippel, 2007: 208). Fou 

durant aquest segon període quan les seues recerques sobre l‘evoluciñ de la propietat, 

que en un principi havien tingut una vocació d‘història universal (d‘acord amb la 

tradiciñ escocesa), prengueren la forma d‘una Història de Roma (Römische Geschichte), 

que finalment apareixia publicada entre els anys 1811 i 1812.  

 

 La Història de Roma de Niebuhr es pot considerar la primera història moderna 

de la Roma antiga, tant per la temàtica, com per la metodologia seguides per l‘autor. El 

prefaci de l‘obra presenta un alt nivell de coincidència amb el de la Història de Grècia 

de Gillies que hem citat més amunt, pel que fa a la consciència de realitzar un nou tipus 

d‘aproximaciñ a la història antiga, que xocava amb la tendència que s‘havia seguit des 

dels inicis del Renaixement: 

  

  ―The History of Rome was treated, during the first two centuries after the revival of 

letters, with the same prostration of the understanding and jutdgement to the written letter that 

had been handed down [...] If any one had pretended to examine into the credibility of ancient 

writers, and the value of their testimony, an outcry would have been raised against such atrocious 

presumption.‖ (Niebuhr, 1851 [1828]: v).
24

 

 

                                                 
24

 Hem fet servir la traducciñ a l‘anglès de J. Charles Hare i C. Thirlwall. 



505 

 

 Però aquesta situació havia començat a canviar, segons Niebuhr, des de finals 

del segle XVII amb el desenvolupament de la filologia i l‘apariciñ de l‘obra de Bayle, 

que havia permès superar la falta de crítica de les fonts que havia predominat fins 

aleshores. Posteriorment, a finals del segle XVIII s‘havia despertat a Alemanya una 

nova era en l‘estudi de la història antiga, per a la qual la crítica a la veracitat de les fonts 

clàssiques ja no resultava suficient, sinñ que plantejava la ―construcciñ‖ d‘una història 

de l‘antiguitat sobre ―noves bases‖. Finalment, Niebuhr destacava la importància dels 

esdeveniments polítics i socials de la seua època (en referència a la Revolució Francesa 

i l‘ocupaciñ napoleònica d‘Alamanya), per a l‘apariciñ d‘una nova visiñ de la història 

antiga: ―now a work on such subjects could not be esteemed satisfactory, unless its 

clearness and distinctness enabled it to take its stand beside the history of the present 

age‖ (1851: ix). En tots aquests aspectes observem línies de continuïtat clares amb 

diversos dels trets principals de la ―historiografia il·lustrada‖ del segle XVIII, i 

especialment, en la vessant que Pocock ha anomenat ―paradigma jurisrpudencial-cívic‖. 

De fet, Niebuhr coincidia plenament amb aquesta corrent de la il·lustració en la seua 

oposiciñ a les propostes, primer de l‘humanisme cívic, i més tard del jacobinisme 

revolucionari, de transformar l‘organitzaciñ de l‘estat en funciñ dels models antics, tal i 

com es fa present en la següent reflexió: 

 

  ―There are persons who in times of peace speak of their fondness for war, and 

revolutionary ideas were similarly cherished during the profound peace of the eighteenth 

century. Such ideas, however, were dangerous for Europe, and when the revolution broke out, 

many persons at first found everything smooth and natural whose hearts were afterwards 

broken.‖ (1849: 192). 

 

 La soluciñ era, doncs, mostrar les enormes diferències que separaven l‘època 

moderna de l‘antiga, i com a conseqüència, la impossibilitat d‘aplicar els models 

polítics del passat a l‘època present. Això convertia en justificables les reivindicacions 

agràries dels plebeus romans, però no dels revolucionaris francesos i alemanys. Un fet 

que contrasta amb la concepció que en el passat havien mostrat autors com Bossuet, per 

al qual la sedició dels Grac constituïa un fet lamentable que havia conduït a la república 

romana a la seua autodestrucció.  
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 La Història de Roma de Niebuhr resultaria important, per tant, per reforçar la 

concepciñ de ―distanciament‖ respecte a l‘antiguitat que predomina en la historiografia 

contemporània, i que contrasta fortament amb la concepciñ de ―proximitat‖ que havia 

predominat en l‘humanisme precedent. L‘alta extracciñ social de la majoria 

d‘acadèmics i estudiosos del mñn antic sembla que contribuiria a l‘increment d‘aquest 

―distanciament‖ respecte a l‘antiguitat (especialment en l‘àmbit polític) al llarg del segle 

XIX. Una de les principals contribucions d‘aquesta perspectiva històrica seria el 

perfeccionament de les tècniques de crítica textual, a partir de les quals es desenvolupa 

un autèntic exercici ―d‘arqueologia textual o filològica‖, per les quals es comencen a 

investigar els estudis sobre les fonts de les fonts clàssiques, i la ubicació històrica, el 

més precisa possible, de cada una d‘elles. Niebuhr i Savigny sñn dos pioners en el 

desenvolupament d‘aquesta metodologia en l‘estudi de la història i la legislaciñ 

romanes, que resultaria fonamental per a la comprensió de les variacions històriques 

d‘elements com la propietat, el nexum, i de l‘esclavitud o la servitud (la servitus), al 

llarg de la història de Roma.   

 

 Per altra banda, l‘obra de Niebuhr resulta també important pel fet d‘haver iniciat 

el problema de la ―qüestiñ agrària‖, que es convertí en un dels temes que major atenció 

despertà entre historiadors, juristes i economistes del segle XIX. Especialment, ens 

interessa destacar els noms de Theodor Mommsen, Karl Marx i Max Weber, que 

s‘aproximarien a aquesta qüestiñ des de perspectives semblants (en tots ells destaca la 

perspectiva ―materialista‖), i al mateix temps diferents (a partir del desenvolupament de 

les interpretacions ―modernista‖ i ―primitivista‖ de l‘economia antiga). En tots aquests 

autors resultaria fonamental el tema de l‘esclavitud per a la comprensiñ dels canvis i 

conflictes que es desenvoluparen al voltant de la distribuciñ de terres en l‘antiga Roma. 

Un fet que contrasta amb l‘obra de Niebuhr, en la qual pràcticament no apareix 

mencionada la qüestiñ de l‘esclavitud, ja que la seua història de Roma acabava l‘any 

338 a. C., molt abans de que el tema de l‘esclavitud penetrés la història de Roma a partir 

de la II Guerra Púnica, i dels discursos de Posidoni i Tiberi Grac.  
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5. 1. 5. EL NAIXEMENT DE LA HISTORIOGRAFIA CONTEMPORÀNIA DE 

LA GRÈCIA ANTIGA 

 

 

 Entre el darrer terç del segle XVIII, i la primera meitat del segle XIX es 

configuraren a Alemanya i Gran Bretanya les bases principals de la historiografia 

contemporània de la Grècia antiga. En aquest procés intervingueren dos factors 

importants: 

 

1. Per una banda, el liberalisme polític, que exaltà l‘actualitat de la història 

grega per a l‘Europa moderna, i com a conseqüència d‘això, sorgí la 

necessitat d‘establir distàncies amb aquesta, per part dels liberals més 

moderats,
25

 o d‘alguns dels defensors de l‘Antic Règim.  

 

2. Per altra banda, el moviment romàntic creà la idea d‘unitat nacional grega, i 

donà un gran impuls a l‘estudi dels períodes més arcaics de la seua història.  

 

En aquest doble procés, el primer factor que cal destacar és el naixement de la 

―corrent neohumanista‖ en l‘Alemanya de la segona meitat del segle XVIII i del segle 

XIX. Entre els primers representants d‘aquesta tendència interpretativa, que combina 

elements del ―paradigma humanista‖ amb altres plenament romàntics, cal destacar els 

noms de Herder , Winckelmann i Schiller. Entre aquests autors trobem els inicis de la 

concepciñ essencialista de la Grècia antiga, com una entitat que des d‘un principi havia 

posseït uns trets característics, com l‘amor a la llibertat, la bellesa i la virtuositat ètica, 

que li havien conferit la superioritat entre pobles contemporanis i d‘èpoques posteriors. 

Cal afegir també que en entre aquests autors, a diferència d‘altres contemporanis seus que 

havien defensat la superioritat de la Grècia antiga i la rellevància de les seues institucions 

polítiques per a l‘època moderna, predominà una concepciñ fonamentalment apolítica de 

la Grècia antiga, en la qual es destacaven principalment la seua vessant artística i cultural. 

Tal i com ha indicat Cambiano, la Grècia que apareixia en els escrits d‘aquesta corrent 

―neohumanista‖: ―era essenzialmente una Grecia senza polis‖ (1982: 18). El motiu 

                                                 
25

 Tal i com hem vist més amunt, aquestes tendències ja es posen de manifest durant la Revolució 

Francesa, amb el desig jacobí de ―restablir‖ els ideals atenès i espartà a la França moderna, front al 

―distanciament‖ respecte a l‘antiguitat defensat pels girnondins, com Volney i Condorcet. 
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d‘això és el caràcter profundament aristocràtic i antidemocràtic d‘aquesta segona tornada 

a l‘ideal clàssic, la qual cosa es faria especialment evident durant la primera meitat del 

segle XIX, quan la identificació entre la França napoleònica i la Roma antiga, provocà un 

gran impuls dels estudis sobre la Grècia antiga en el territori alemany. En 1917, el filòleg 

alemany Eduard Schwartz reflexionava en els següents termes sobre els orígens 

d‘aquesta tendència, que es convertiria en un dels paradigmes de les universitats 

alemanyes del segle XIX: 

 

  ―Fino alla Rivoluzione francese, la lingua della Chiesa ma anche quella della scienza 

svincolata della Chiesa resta il latino [...] È con la Rivoluzione francese, e con la conseguente 

spinta alla ―consapevolezza nazionale‖ dei popoli, che venne a termine il prevalere del latino. 

Nel momento assai complesso della riscossa antinapoleonica, il ―neoumanesimo‖ tedesco seppe 

dare un ruolo primario al greco, in un processo di liberazione dalla cultura romanza [...] 

dall‘illuminismo [...] È cosí che il greco venne a sopravanzare il latino [...] come portatore ideale 

di quei valori dei quali la filosofia classica tedesca si faceva assertrice, e che riteneva di poter 

serbare e trasmettere solo per il tramite della poesia, dell‘arte e della filosofia greca.‖
 26

 

 

 Un dels efectes d‘aquesta nova tornada apolítica al món grec, és que en ella 

l‘economia i els conflictes socials també desapareixien, i en conseqüència, el problema 

de l‘esclavitud. Així, front a la visiñ de Montesquieu, Smith, Mitford i Volney, en la 

qual es destacava el paper de l‘esclavitud en l‘economia de la Grècia antiga com un dels 

elements negatius més destacables d‘aquesta societat, la corrent neohumanista tendí a 

ignorar la seua existència. No obstant, en alguns autors alemanys, com Wilhelm von 

Humboldt (1767-1835), el promotor de l‘Acadèmia prussina, trobem repetida la 

màxima d‘autors com Rousseau, Herder i Adam Ferguson, segons la qual l‘esclavitud, 

tot i ser un mal, constituïa un mal menor si es posava en comparació amb les mostres de 

perfecció humana, espiritual i artística assolides pels antics grecs.
27

 Finley (1982) i Vogt 

(1975e: 171) han citat aquest fragment de l‘obra de Humboldt com una representaciñ de 

la importància del caràcter conservador de la corrent ―neohumanista‖ en la pràctica 

desapariciñ de l‘atenciñ pel tema de l‘esclavatge a la Grècia antiga en l‘Alemanya del 

segle XIX. L‘afirmaciñ de Vogt i Finley és certa, però només en certa mesura, ja que cal 

tenir en compte que els primers interessats en ignorar el paper de l‘esclavatge en la 

                                                 
26

 E. Schwartz: Gymnasium und Welkultur (1917), dins Gesammelte Schriften I, Berlin, 1938, pp. 195-

220. Hem fet servir la traducciñ a l‘italià de L. Canfora (1980: 34). 
27

 Wilhelm von Humboldt: Schriften zur Anthropologie und Bildungslehre (ed. A. Flitner), Düsseldorf-

Munich, p. 21 apud. Vogt (1975e: 171). 
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Grècia antiga en el segle XVIII no havien sigut els més conservadors, sinó els partidaris 

de majors transformacions socials, com Harrington, Rousseau, i finalment, els jacobins 

durant la Revoluciñ Francesa. Per altra banda, l‘interès per l‘esclavitud antiga durant la 

primera meitat del segle XIX no procedí dels sectors més transformadors de la societat, 

sinó del liberalisme moderat, com tindrem oportunitat de comprovar.  

 

 En el camp més estrictament historiogràfic cal destacar el gran impuls que 

reberen els estudis de la Grècia antiga en l‘Alemanya de la primera meitat del segle 

XIX, i especialment, al voltant de l‘Acadèmia prussiana de Berlín. Entre els primers 

difusors destacats de la nova perspectiva de recerca i de construcció de la història grega 

que s‘implantaria a la Universitat de Berlín es troba el mateix Niebuhr, que a les seues 

lliçons d‘Història Antiga, dedicaria un espai destacat a la història de Grècia, i del que 

més tard Droysen anomenarà ―hel·lenisme‖. Resulta interessant destacar que entre els 

primers professors d‘història de Grècia (i de Roma) es trobaven personatges que no 

procedien de l‘àmbit acadèmic, com Niebuhr en el cas alemany, o George Grote (que 

havia sigut banquer abans d‘entrar a l‘University College London, com a professor). Per 

altra banda, resulta també interessant destacar que en Niebuhr encara trobem la 

concepció universal de la història antiga que havia predominat fins aleshores, en la qual 

egipcis, fenicis, babilònics i perses, eren tinguts en compte com a predecessors de grecs 

i romans. 

 

 Una concepció similar la trobem en el primer representant destacat de la 

historiografia alemanya dedicada a la Grècia antiga: August Boeckh (1875-1867). 

Boeckh fou l‘autor d‘una llarga sèrie d‘estudis epigràfics, filològics i numismàtics, entre 

els quals cal destacar l‘elaboraciñ del Corpus Inscriptionum Graecarum, a partir de 

l‘any 1825. Per a l‘objecte de la nostra recerca, l‘obra de Boeckh que cal destacar en 

major mesura és Die Staatshaushaltung der Athener (1817) [―L‟economia política dels 

atenesos‖],
28

 en la qual realitza una anàlisi detallada de l‘administració i de les finances 

de l‘Atenes dels segles V i IV a. C. En aquest treball, en el qual Boeckh examina 

qüestions tan diverses com la poblaciñ de l‘Àtica, els preus dels esclaus, el valor dels 

metalls preciosos, o el cost de la guerra, es fa patent l‘interès de l‘autor per desmuntar la 

concepciñ idealista des de la qual molts contemporanis seus observaven l‘Atenes 

                                                 
28

 Aquí hem fet servir la traducció a l'anglès realitzada per George Cornewall Lewis, que porta per títol 

The public economy of Athens (Boeckh, 1842). 



510 

 

clàssica. Un objectiu que es dirigeix, de forma especial, contra els partidaris de la 

democràcia, contra els quals Boeckh planteja una Atenes dominada per la ―ociositat‖ i 

la ―tirania‖ de les classes populars (1842: 226-227), i que no podria haver funcionat 

sense el treball dut a terme pels nombrosos esclaus que poblaven l‘Àtica (1842: 30-39). 

 

 Una concepció diferent es començaria a difondre entre les generacions que 

seguiren a Boeckh i Niebuhr, entre les quals es començaria a difondre la concepció 

etnocèntrica de la civilització grega segons la qual, els grecs eren els únics responsables 

dels seus grans assoliments filosòfics, artístics i culturals. Un dels primers grans 

representants d‘aquesta tendència fou el professor de filologia clàssica de Gotinga des 

del 1819, K. O. Müller (1797-1840), que convertí el criteri ètnic en el centre de la seua 

explicaciñ històrica i de l‘organitzaciñ dels materials disponibles (Ampolo, 1996: 1046). 

Müller es destacà per l‘estudi de les fases més arcaiques de la història de Grècia, per a la 

qual cosa emprengué una metodologia d‘anàlisi de les fonts similar a la de Niebuhr. 

Segons Ampolo (1996: 1047), cal destacar el fet que en aquesta anàlisi es produïa una 

prioritat clara als elements que presentaven un caràcter plenament hel·lènic, front a 

aquells que posseïen elements externs, que eren clarament marginats per l‘autor 

alemany. Ens trobem, per tant, davant del canvi de paradigma que portaria a la 

historiografia europea de l‘universalisme característic de l‘edat moderna, en la qual 

havien sigut valorats els elements orientals i egipcis de les civilitzacions clàssiques, a la 

concepció etnocèntrica del segle XIX, en la qual comencen a ser estudiades les històries 

de la Grècia i Roma clàssiques com a desvinculades de qualsevol tipus d‘influències 

d‘origen ―oriental o semític‖.
29

 En tot cas, quan aquestes són tingudes en compte, és 

només per destacar-ne els seus aspectes negatius, com la ―difusiñ del luxe‖, l‘esclavitud, 

o els governs de tipus ―tirànic‖.
30

 Resulta interessant destacar el fet que aquests 

elements havien sigut destacats com a ―contaminacions externes‖ (i concretament, 

orientals o perses) per alguns autors clàssics, però que la concepció que predominà entre 

aquests fou la de que havien sigut els mateixos espartans, atenesos, i finalment romans, 

els principals responsables de la ―corrupciñ dels valors‖ i la decadència (d‘acord amb el 

discurs posidonià).  

   

                                                 
29

 Tesi defensada fonamentalment per Martin Bernal (1991). Nosaltres ens inclinem per la interpretació, 

menys radical, que fa Ampolo (1996) del canvi de paradigma estudiat per Bernal.  
30

 Un bon exemple de l'atribució d'aquests elements a la "contaminació externa" és la Història de Roma 

de Mommsen (1855-56). 
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 Els plantejaments de Müller serien seguits per part d‘E. Curtius (1814-1896), 

que els plasmà en la seua Història de Grècia (Griechische Geschichte), publicada entre 

el 1857 i el 1867. La diferència principal de Curtius front al seu mestre, és que es 

mostrà partidari de la democràcia, motiu pel qual mostrà preferència per les poblacions 

d‘orígen jònic, front a les dòriques, per les quals havia sentit predilecciñ Müller 

(Ampolo, 1996: 1049). L‘obra de Curtius gaudiria d‘una bona difusiñ durant les tres 

dècades següents, si bé la seua fortuna fou menor que la de l‘obra de Grote, que gaudí 

d‘un enorme èxit d‘acollida en el territori germànic (Momigliano, 1955e: 224-225). 

Curiosament, a pesar del gran desenvolupament que experimentà l‘estudi de la Grècia 

antiga en l‘Alemanya de la primera meitat del segle XIX, fou Gran Bretanya el país on 

es publicaren les primeres històries de Grècia, i aquelles que obtingueren un major èxit 

(Momigliano, 1955e: 224). Entre aquestes cal destacar la de Connop Thirlwall 

(publicada entre els anys 1835 i 1847), i especialment, la de George Grote (publicada 

entre els anys 1846 i 1856). 

 

 George Grote (1794-1871) fou un banquer londinenc que mostrà un gran interès 

pels clàssics. El 1826 emprengué el seu projecte de realització de la History of Greece 

(que apareixeria publicada entre 1846 i 1856) amb el propòsit exprés de fer front a la 

concepció antidemocràtica de la història de Mitford (Momigliano, 1955e: 218-223). 

Grote, que era d‘ideologia radical, trobà en la història de Grècia un reflex de bona part 

dels conflictes i dels problemes del seu temps, de manera que, front a la perspectiva de 

distanciament que hem observat, des de la Il·lustració escocesa a Niebuhr, el banquer 

anglès protagonitza una nova tornada a la visió de proximitat de l‘antiguitat, que ara 

interpretava en clau burgesa. A Grote cal atribuir la revalorització de la figura de 

Clístenes en la formació de la democràcia atenesa, i un ús acurat de la crítica textual que 

fa evident el coneixement que tenia de la historiografia alemanya del seu temps. 

Simultàniament, les referències de Grote a l‘esclavitud sñn pràcticament inexistents, 

com a conseqüència també de les seues preferències democràtiques i la seua admiració 

per Grècia, en fort contrast amb la visió de Volney i Condorcet. A pesar d‘això, en un 

fragment de l‘obra dedicat a descriure la situaciñ dels ilotes sotmesos als espartans, 

declara el següent:  

 

  ―As a general rule, indeed, the cultivation of the soil by slaves, or dependents, for the 

benefit of proprietors in the cities, prevailed throughout most parts of Greece. The rich men of 
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Thebes, Argos, Athens, or Elis, must have derived their incomes in the same manner; but it 

seems that there was often, in other places, a larger intermixture of bought foreign slaves, and 

also that the number, fellow-feeling, and courage of degraded village population was nowhere so 

great as in Thessaly and Laconia.‖ (Grote, 1853: 279). 

 

 L‘esclavitud apareixia, per tant, quan Grote es dirigia cap a l‘estudi de la societat 

espartana. Aquesta es trobava present també en Atenes (i altres poleis gregues), però 

Grote indica clarament que els esclaus serien utilitzats en aquests casos per ―the rich 

men‖. Les seues preferències democràtiques el portaven a fer èmfasi en la major 

importància numèrica de ―l‘esclavitud‖ a Esparta (en referència als ilotes), que a la resta 

de Grècia (i per suposat, Atenes). Resulta interessant destacar que en les lliçons del curs 

1822-23, Hegel també destacava l‘esclavitud dels espartans pitjor a la dels atenesos, 

però no pel seu nombre, sinñ pel fet d‘haver sotmès a la servitud poblaciñ d‘origen 

hel·lènic.
31

 Però a diferència de Grote, per a Hegel els esclaus no eren només utilitzats 

pels propietaris rics de les poleis gregues, sinó que pel conjunt de la població, que 

gràcies al treball dels esclaus havia pogut dedicar-se a la filosofia, la política i els 

exercicis gimnàstics (Hegel, 1986 [1822-1831]: 311). Arribats a aquest punt, resulta 

important destacar que a diferència de Grote, Hegel adoptà plenament la conepció 

progressista de la història, que col·locava el període grec clarament en situació 

d‘inferioritat respecte a l‘època moderna. Tal i com ha destacat Cambiano, en contrast 

clar amb Rousseau, Hegel sostenia que mentre en l‘antiguitat només havia existit la 

llibertat d‘alguns, a l‘època moderna existia la ―llibertat de tots‖.
32

 

 

 

                                                 
31

 Hegel: Vorlessungen über die Philosophie der Weltgeschichte, Hamburg, 1968, pp. 630-631 apud. 

Cambiano (1982: 22). 
32

 Rousseau, pel contrari, havia establert que, front a l'esclavitud d'alguns de l'antiguitat, a l'època 

moderna existia "l'esclavitud de tots". (vid. Cambiano, 1982: 22). 
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5 . 2. ABOLICIONISME I LIBERALISME  EN LA 

HISTORIOGRAFIA ANTIQUÀRIA DEL SEGLE XIX 

 

 

5. 2. 1. L'ECLOSIÓ DEL MOVIMENT ABOLICIONISTA  

 

 

 El moviment abolicionista experimentà un gran creixement des del moment en 

què feu acte d'aparició en la de la dècada de 1780, i fins que assolí els seus objectius a 

tots els països europeus i les seues colònies. Tal i com hem vist al capítol 4. 1. 3, els 

orígens d'aquest moviment es troben estretament lligats al model d'organització 

sociopolítica i econòmica establert a Anglaterra a finals del segle XVII, i que 

actualment coneixem amb els noms de ―societats burgeses‖ o ―liberals‖. No obstant 

això, al capítol 4. 1. 3. també hem indicat com aquesta vinculació presenta un caràcter 

molt menys simple i lineal del que ha tendit a considerar la historiografia 

contemporània. Així, per exemple, existí tota una corrent de pensament democràtic 

radical al llarg del segle XVIII, que va dels True Whigs asnglesos als jacobins de la 

Revolució Francesa, passant per Rousseau, que fou la responsable, en bona mesura, de 

les Revolucions conegudes amb el nom de ―burgeses‖, i que mai acceptaren dins el seu 

programa l'establiment d'una societat dominada per una oligarquia econòmica. Molts 

membres d'aquesta corrent foren declarats abolicionistes, però on tingué una major 

importància el moviment abolicionista fou entre els representants d'aquesta vessant més 

moderada del whiggisme, que en el camp teòric pren forma a través del ―paradigma 

jurisprudencial-civil‖, i que troba en Montesquieu, Hume i Adam Smith, els seus 

principals representants en els àmbits historiogràfic i de la teoria econòmica i 

sociopolítica. A finals del segle XVIII, els girondins Volney i Condorcet, que també 

foren fervents abolicionistes, posaren de manifest el desenvolupament d'aquesta corrent 

a França, que es convertiria en hegemònica durant la monarquia de Lluís Felip 

d'Orléans (1830-1848). 

 

 A Gran Bretanya, el desenvolupament de la Revolució Industrial convertirien el 

comerç d'esclaus i les plantacions antillanes en sectors marginals en el conjunt de la 

seua economia. Tal i com ha indicat Eric Williams (1994), l'etapa del capitalisme 
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comercial i la doctrina mercantilista (en referència al període comprès entre finals del 

segle XVII i finals del XVIII), donà pas al del capitalisme industrial i la doctrina 

lliurecanvista d'Adam Smith. Aquest canvi convertí en prescindible i vulnerable al 

sistema de les plantacions antillanes, al mateix temps que cada cop adquiria una força 

major el model d'economia i de societat ―burgeses‖ o whig, que no havien deixat 

d'enfortir-se durant el segle XVIII en detriment de l'antiga noblesa basada en el poder de 

la terra (i de les persones que la treballaven), degut a la solidesa del ―Whig 

Establishment‖, i dels èxits econòmics del comerç i de la producció industrial 

britàniques. Un dels grans motors d'aquest model econòmic i de societat foren les 

ciutats escoceses de Glasgow i Edimburg, que aportaren a la resta de l'imperi britànic 

l'entusiasme pel nou model econòmic, i el proveïren de tècnics (com James Watt, 

l'inventor de la màquia de vapor), i de teòrics de l'economia, com Adam Smith. 

 

 En aquest procés tingueren una gran importància la pèrdua de les colònies 

d'Amèrica del Nord que experimentà França el 1763 després de la ―Guerra dels Set 

Anys‖,
33

 i Gran Bretanya el 1783, a partir de la independència dels Estats Units 

d'Amèrica. Només dos anys després, el 1785, la Universitat de Cambridge oferia un 

premi al millor assaig sobre el tema Anne liceat invitos in servitutem dare? [―És lícit 

esclavitzar a altres en contra de la seua voluntat?], del qual en sortí victoriós Thomas 

Clarkson, que l‘any 1787 creà el Committee for the Abolition of the Slave Trade. 

Aquesta associació va obtenir prompte el beneplàcit i el recolzament econòmic de 

nombrosos londinencs de classe alta, i aconseguí que el mateix any 1787 s‘iniciaren els 

debats sobre l‘aboliciñ del tràfic d‘esclaus al Parlament britànic. Entre els principals 

partidaris de l'abolició es trobava el Jove Pitt, que el 1792 pronuncià un discurs al 

Parlament en el qual indicava que la situació dels africans moderns, resultava 

comparable a la dels antics britons, sotmesos a l'esclavitud i venuts pels antics romans. 

En conseqüència, Pitt exclamava que es trobaven davant d'una oportunitat històrica per 

a suprimir aquesta injustícia, i oferir a Àfrica la possibilitat d'entrar en els universos de 

la civilització i el progrés: ―by abolishing the slave trade [to] give them the same 

common chances of civilization with other parts of the world.” Segons Pitt, gràcies a 

aquest alliberament, Àfrica podria desenvolupar pacíficament la indústria i el comerç, i 

                                                 
33

 Tal i com indica Duchet (1975), vid. capítol 4. 1. 3. 
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acollir la ciència i la filosofia occidentals (Vogt, 1975b: 204-205).
34

 En aquest discurs 

s'observa ja una manifestació pionera de les connexions entre la ideologia il·lustrada del 

progrés i la civilització amb l'abolicionisme, i la relació d'aquests amb una nova 

concepció de l'imperi britànic, que durant el segle XIX es faria efectiva (vid. Davis, 

1984). Per altra banda, el 1788 es creà a França la Société des amis des Noirs, en 

correspondència amb el Commitee britànic, i de la qual en formaren part diversos 

personatges que es destacarien durant el transcurs de la Revolució Francesa, com són: 

Condorcet, Mirabeau, Necker, Sieyès, l'abat Grégoire i La Fayette (tots ells girondins). 

 

 En aquest context, les colònies antillanes reberen el seu toc de gràcia el 1791, 

quan esclatà la Revolució dels esclaus de Saint Domingue, com a conseqüència de 

l'impacte que causà l'arribada de les idees de la Revolució Francesa en la forta ideologia 

aristocràtica dels plantadors de l'illa. Aquests començaren a debatre immediatament la 

independència respecte a la metròpoli, seguint el model nord-americà, com a mesura per 

a assegurar el model econòmic esclavista. Però aquesta reacció provocà la sublevació 

dels esclaus, que veien perillar les esperances de millorar la seua condició que pareixia 

obrir la Revolució Francesa. El conflicte derivà en una llarga guerra dels esclaus, primer 

contra els seus antics amos (que pràcticament aniquilaren en la seua totalitat), i 

posteriorment, contra les forces invasores de Napoleó. En 1804 finalitzà aquest conflicte 

que provocà l'horror en la major part del món occidental (a una i altra banda de 

l'Atlàntic), i enfortí en bona mesura les posicions dels abolicionistes. No ens sembla pas 

casualitat que el govern britànic (per acció directa del ―Jove Pitt‖, convertit en primer 

ministre el 1804) abolís el tràfic d'esclaus el 1807, tres anys després que Haití (l'antiga 

Saint Domingue), obtingués la seua independència de facto. 

 

 A partir de la llei britànica, les mesures a favor de l'esclavitud es començaren a 

succeir en diversos indrets del món. El 1817 el tràfic d'esclaus fou abolit en la França de 

la Restauració per mediació de Gran Bretanya, i el 1816, el nou estat de les Províncies 

Unides del Riu de la Plata declarà emancipats tots els esclaus del seu territori. Durant el 

procés d'independència de les colònies espanyoles es succeïren aquest tipus de mesures, 

tal i com succeeix el 1823 a Xile, el 1824 a les Províncies Unides d'Amèrica Central, i 

el 1829 a Mèxic (on, a diferència dels casos anteriors, l'esclavitud sí que tenia una certa 

                                                 
34

 Col·loquis 1154 i 1157 del Jove Pitt extrets de Hansard (1817): Parlamentary History of England to the 

Year 1893, London, per Vogt (1975b). 
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importància). D'aquesta manera es començà a configurar una divisió en Amèrica llatina 

entre, fidels a la corona espanyola i partidaris de l'esclavatge (la qual cosa mantingué a 

Cuba unida), per un costat, i partidaris de la independència, del liberalisme radical i de 

l'abolicionisme, per l'altre.
35

 Als Estats Units es produí una divisió de la societat i dels 

estats, ja que, mentre que als estats del sud l'economia esclavista experimentà un gran 

creixement, als estats del nord es començaren a succeir les declaracions d'abolició. El 

moviment abolicionista arribà a tal punt als estats del nord que l'any 1821, amb motiu 

de la creació de l'estat de Missouri, crearen un límit territorial per a l'extensió de 

l'esclavatge (situat al paral·lel 36º30'). Aquesta divisió territorial i econòmica significà 

una forta fractura per a la societat nord-americana en el pla ideològic, ja que es 

començaren a desenvolupar, de forma paral·lela, dues formes diferents, i en molts punts 

oposades, de concebre la societat, l'economia i la política. En els estats del sud s'assentà 

una concepció fortament conservadora i paternalista de la societat sustentada pels grans 

propietaris de plantacions esclavistes, mentre que en els estats del nord es difongué una 

ideologia basada en el progrés, el lliurecanvisme, i la participació política de tipus 

democràtic. Una ideologia, aquesta última, que incentivà la concepció progressista de la 

història, mentre que l'aristocràcia sudista tendí a identificar-se amb una lectura 

aristocràtica de l'ideal de ciutadania socràtic. 

 

 A partir de la dècada de 1830 la Revolució Industrial es trobava ja plenament 

assentada a Gran Bretanya, que s'havia convertit en la primera potència productora, 

comercial i financera d'Europa, i començava a difondre's a França. A partir d'aleshores, 

el moviment abolicionista entra també en la seua fase més potent als dos països, que 

conclou amb l'abolició total de l'esclavatge a les colònies. L'any 1833 el parlament 

britànic promulga l'abolició de l'esclavatge, després d'intensos debats al Parlament i a la 

premsa. L'any següent es constituí a França la Société pour l'abolition de l'esclavage, en 

la qual participaren diversos polítics i personatges públics de prestigi (Tocqueville, La 

Fayette, Lamartine, etc), i s'inicià una sèrie d'intenses campanyes a favor de l'abolició. 

Una mesura que no s'arribà a fer efectiva fins al triomf de la Revolució de 1848, que 

portà al poder a la facció més radical i democràtica del liberalisme francès.  

 

                                                 
35

 Si bé les formes de dependència en què es trobaven sotmesos molts indígenes es mantindrien, en molts 

casos, fins a època molt recent. 
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 És en aquesta segona fase del moviment abolicionista, quan apareixen 

publicades els dos primers estudis monogràfics de l'esclavitud antiga en la seua 

globalitat després del treball de Reitemeier. Es tracta de les obres de William Blair, An 

inquiry of the state of slavery amongst the Romans (1833), i Henri Wallon, Histoire de 

l‟esclavage dans l‟Antiquité (1847). Ambdós treballs foren realitzats en el context 

d'intensos debats sobre l'abolició en els respectius països, fins al punt que tots dos 

aparegueren publicats quasi al mateix temps que es feien públics els edictes 

abolicionistes (1833 a les colònies britàniques, i 1848 a les franceses). En ambdós casos 

es pot observar també una ideologia molt semblant, que combina elements cristians amb 

una ideologia liberal i una concepció progressista de la història; i finalment, totes dues 

obres foren elaborades des d'una mateixa perspectiva historiogràfica, que podríem 

qualificar ―d'antiquària‖ d'acord amb la nomenclatura de Momigliano (1955c). Tots dos 

estudis presenten, per tant, unes característiques molt concretes, que ens parlen del 

context històric i el tipus d'ideologia des de la qual foren realitzades, i del tipus 

d'historiografia que predominava en aquests contextos. En totes dues obres s'observa la 

presència d'elements que perduraran en tota la historiografia posterior, i al mateix 

temps, la presència d'altres que, pel contrari, desapareixeran un cop finalitzat el debat 

abolicionista. 

 

 

5. 2. 2. WILLIAM BLAIR: TRADICIÓ ANTIQUÀRIA, FILOSOFIA ESCOCESA 

I ABOLICIONISME 

 

 L‘any 1833 apareixia publicada l'obra de l‘advocat escocès William Blair, An 

Inquiry of the state of slavery among the Romans, que constitueix el primer estudi 

extens dedicat tractar la ―situació dels esclaus entre els romans‖ de forma monogràfica. 

Per ―situació‖ (state), Blair es referia a les condicions en què vivien els esclaus en la 

societat romana, i al mateix temps, les repercussions que tenia la seua presència per als 

ciutadans romans. Els objectius de la recerca es troben clarament vinculats a la defensa 

de la causa abolicionista, tot i que Blair s'esforça en negar l'evidència d'aquesta a la 

introducció de l'obra, amb l'objectiu de defensar l'objectivitat del seu treball: 

 

  ―I do not attempt to institute any comparison between modern colonial, and ancient 

slavery. Wherever the [...] many ingredients must ever be the same; but, on some points, the two 
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systems differ so widely, that they could serve but little to illustrate each other [...] I [...] have no 

wish to allude, without necessity, to a painful subject of keen party feeling.‖ (1833: ix) 

 

 Però, tant els temes tractats, com per les fonts escollides, i les conclusions de 

l'obra, resulta evident la repulsa de Blair cap a la instituciñ de l‘esclavatge en qualsevol 

època, la qual cosa explica que dedique fins a set pàgines als diferents tipus de càstigs i 

tortures als quals eren sotmesos els esclaus romans, i que al text trobem abundants 

referències al caràcter ―demoníac‖ de la pràctica esclavista. Fragments com el següent 

ens deixen pocs dubtes sobre la posiciñ de Blair en el debat sobre l‘aboliciñ de 

l‘esclavatge: 

 

  ―The majority, however, of the slaves sold at Carthage, were brought thither from the 

interior of Africa, which has been, trhoughough all ages, the chief store-house for the odious 

traffic in human beings. The internal African slave-trade seems to have been conducted, in 

former times, nearly in the same manner as at present.‖ (1833: 24). 

 

 A partir d'aquí, resulta interessant destacar que l'obra de Blair s'inscriu 

plenament en la concepció progressista de la història, i que comparteix tots els 

paràmetres bàsics del paradigma jurisprudencial-civil, que Blair devia conèixer bé 

després d'haver-se format com a advocat a Escòcia, i de disposar d'un fàcil accés a la 

Biblioteca del Col·legi d'advocats d'Edimburg, on Hume havia desenvolupat bona part 

de la seua obra. Aquest fet es fa evident al primer capítol de l‘obra (titulat Numbers of 

Slaves), dedicat a determinar el nombre d‘esclaus a l'antiga Roma i la seua proporciñ 

respecte a la població lliure, que s'inicia amb la següent frase: 

 

  ―The institution of domestic slavery, it has been observed [Hume‘s, Political 

Discourses, Disc. X],
36

 probably caused the chief difference between ancient and modern 

manners: and no great nation of antiquity, of which any accounts have come down to us, seems 

to have been wholly without a servile class.‖ (Blair, 1833: 1). 

 

 Aquí es fa evident la progressiva difusió que experimenta, des de l'època de 

Hume, la idea  de que l'esclavatge constituïa la ―principal diferència‖ entre el món antic 

i el modern. Un fet provat per l‘existència de diferents referències de l‘època clàssica, 

que havia sigut estudiat per diversos autors moderns, com Hume i Wallace: 

                                                 
36

 La nota al peu que hem pujat al text es refereix, evidentment, al discurs ―Of the popolousness of ancient 

nations‖, que hem comentat al subapartat 4. 3. 2. 
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  ―Hume and Wallace, besides other writers, in discussing the question regarding the 

popolousness of ancient nations, have scrutinized the accuracy of the numbers of slaves [...] the 

results of their investigation leave us convinced of the vast multitudes which were kept in that 

degraded condition.‖ (1833: 3). 

 

 La referència a aquests dos autors ens demostra la importància del debat 

demogràfic entre Hume i Wallace per a la historiografia posterior sobre l'esclavitud 

antiga, com ha afirmat Finley (1982: 34-36). No obstant, cal no sobrevalorar el debat 

demogràfic ja que la causa principal de la difusió de l'èmfasi de la importància de 

l'esclavitud en l'antiguitat procedeix fonamentalment, com hem vist, de la configuració 

d'un discurs teòric destinat a defensar el Whig Establishment i el model socioeconòmic 

burgès, en contra de les crítiques realitzades des del paradigma humanista. En el cas de 

Blair, a més a més, cal indicar que realitzà el seu treball a la ciutat d'Edimburg, la qual 

cosa li permeté tenir fàcil accés a les obres de Hume i Wallace. Per altra banda, 

l'expressió ―besides others‖, ens demostra que Blair també tenia coneixement d'altres 

obres que havien defensat postures similars.  

 

 Entre aquests és molt possible que es trobés l'economista anglès Thomas 

Robert Malthus (1766-1834), considerat el pare de la demografia contemporània, que 

en 1798 publicà la seua obra més coneguda, An Essay on the Principle of Population.
37

 

Malthus concebé aquesta obra, en gran mesura, com a resposta a la concepció que fins 

aleshores havia predominat a Europa, segons la qual, l'augment de la població resultaria 

beneficiós per al creixement econòmic i polític de qualsevol país, i per a la felicitat de la 

pròpia població. Però cap a la dècada de 1790, la inversió de capitals en l'àmbit agrícola 

i l'eliminació dels últims vestigis dels vincles feudals, provocà un gran èxode rural cap a 

les noves ciutats industrials, on es crearen grans bosses de pobresa. No obstant això, 

Malthus prengué com a referències principals del seu treball als defensors del 

progressisme històric, com Hume, A. Smith i Condorcet, la qual cosa es reflecteix a la 

seua obra en un clar convenciment de la superioritat del món modern sobre l'antic. Entre 

les influències de Malthus ens interessa destacar a Smith, que es fa present en la 

concepció de l'evolució de les relacions de treball en la Roma antiga: 

 

                                                 
37

 Aquí hem fet servir la quarta edició, del 1807. Malthus incorporà continus canvis a la seua obra en cada 

una de les edicions que aparegueren entre el 1798 i el 1830. 
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  ―When the equality of property, which had formerly prevailed in the Roman territory, 

had been destroyed by degrees, and the land had fallen into the hands of a few great proprietors, 

the citizens, who were by this change successively deprived of the means of supporting 

themselves, would naturally have no resource to prevent them from starving, but that of selling 

their labour to the rich, as in modern states: but from this resource they were completely cut off 

by the prodigious number of slaves, which, increasing by constant influx with the increasing 

luxury of Rome, filled up every employment both in agriculture and manufactures.‖ (1807 

[1798]: 288-289). 

 

 A partir d'aquí, s'observa la gran importància d'Adam Smith en la difusió de la 

concepció segons la qual, la major part del treball era exercit pels esclaus a l'antiga 

Roma, tant en les activitats econòmiques urbanes com en les rurals (―both in agriculture 

and manufactures‖). Una situació que A. Smith, de la mateixa manera que Hume i 

Montesquieu, i basant-se en els discursos de Tiberi Grac, Posidoni i Plini ―el Vell‖, 

considerava que havia repercutit en el perjudici de la població lliure romana. Malthus 

seguia plenament la idea de Hume i Smith de que el treball esclau resultava perjudicial, 

tant per a l'expansió de la població, com de l'economia, i per tant afirmava que: 

 

   ―If half of the slaves had been sent out of the country, and the people had been 

employed in agriculture and manufactures, the effect would have been to increase the number of 

Roman citizens with more certainty and rapidity than ten thousand laws for the encouragement 

of children.‖ (1807: 290).  

 

 No podem constatar que Blair tingués coneixement de l'obra de Malthus, ja que 

no el cita a la seua obra, però sí podem afirmar que partia d'uns plantejaments molt 

similars a partir de les obres de Hume i Adam Smith. Uns plantejaments que portaven a 

fixar-se en el discurs procedent d'una part de la historiografia clàssica que combinava 

les idees de decadència dels valors primitius i expansió de l'esclavatge, tal i com podem 

observar als següents fragments: 

 

  ―while the territory was small, and poverty was universal, generals and senators tilled 

their own farms with little or no assistence. But, when conquest had extended the frontiers of the 

republic, and the estates of individuals had become large, it was felt disadvantageous, by the 

proprietors of lands at a distance from Rome, to cultivate them by people who might, at any 

season, be carried away o the army [...] Now, had free labour easily procurable whenever 

required, the agriculturists would have preferred it to the dearer, more troublesome, and less 

efficient work of slaves‖ (1833: 4-5) 



521 

 

 

 El fragment es basa, fonamentalment, en els testimonis d'Apià (que transmet el 

discurs de Tiberi Grac) i de Plini ―el Vell‖ que hem comentat més amunt (capítol 3. 1. 

3), i en segon lloc, en A. Smith, sobre el caràcter menys eficient del treball esclau.
38

 Per 

altra banda, Blair també coincidia amb Hume i Malthus en indicar el caràcter negatiu de 

l'esclavatge per a l'augment de la població autòctona: 

 

   ―the fearful dissoluteness which prevailed amongst the Romans, after the introduction of 

luxury; we know the fact -and can we doubt, that vice was facilitated, in every way, by the 

subserviency of millions of slaves? [...] 

  Slaves were most employed in agriculture [...] So prevalent was the former practice, that 

the free rustics, thoughout Italy, were in a state of great misery. In the country, which had been 

conquered from the Volscians, there were no inhabitants, but soldiers and slaves.‖ (1833: 198-

199) 

 

 En aquest fragment també es fa evident la influència de les fonts clàssiques, a 

través del discurs de Posidoni, en primer lloc, i de Plini ―el vell‖ (el qual també està 

influït pel discurs del primer), en segon lloc. La petita referència de Plini ―el Vell‖ (Hist. 

Nat. 18. 4. 19-21) a l‘extensió del treball esclau durant la seua època es presenta, per 

tant,  com una de les fonts més influents en la configuració de la concepció moderna i 

contemporània del paper de l‘esclavatge en l‘economia romana. El discurs de Posidoni 

(transmès a través de diferents autors clàssics), també tindrà una gran importància en 

aquest procés, degut al seu poder discursiu i la seua gran coherència interna. Així, a les 

conclusions de l'obra es fa present la influència del discurs de Posidoni, quan Blair fa 

referència a les nombroses i ―terribles‖ revoltes d‘esclaus que posaren a l‘estat romà en 

un perill major que les guerres que aquest havia mantingut amb altres països (1833: 

201-203).  

 

 En termes generals, a l'obra de Blair es posa de manifest l'objectiu de posar de 

manifest els perjudicis que havia suposat per a la societat romana l'existència de 

l'esclavatge, a partir dels plantejaments teòrics del paradigma jurisprudencial-civil. 

Aquest fet porta a Blair a realitzar pràcticament les mateixes eleccions de fonts 

clàssiques que realitza Montesquieu al Llibre XV de L'Esprit des Lois (i especialment, 

                                                 
38

 A una nota al peu, Blair indica: "Such is the general character of slave labour given by Dr. Smith, 

Wealth of Nations" (1833:5). 
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el capítol 15).
39

A partir d‘aquí, resulta interessant destacar que, segons Blair, el sistema 

esclavista romà posseïa un caràcter especial pels següents motius: 

 

  ―the Roman slave-system was, beyond all others, extended in its operation, and 

methodized in its details. Hence, the sate of slavery amongst the Rommans appear peculiarly 

eligible as a subject of inquiry [...] for those who take an interest in the history of the institution 

of servitude itself‖ (1833: 2). 

 

 El sistema esclavista romà constituïa, per tant, un camp d‘observaciñ de la 

instituciñ de l‘esclavatge magnífic, ja que constituïa el cas històric en què aquesta 

institució havia adquirit una major importància. A partir d‘aquí podem deduir un dels 

objectius principals de Blair, però al qual aquest no fa referència explícita. Si estudiava 

amb detall les característiques, natura, i repercussions, del sistema esclavista romà, que 

segons Blair era: ―beyond all others, extended in its operation, and methodized in its 

details‖, les seues conclusions resultarien directament rellevants per al debat sobre 

l‘aboliciñ de l‘esclavatge a les colònies, que tenia lloc a la seua època. I la conclusiñ 

final de l‘obra de Blair era la següent: 

 

  ―On the whole, then if we consider, that several of those corruptions, by which Rome 

was undermined, had their chief source in the institution of slavery, we must, necessairly, look 

upon it, as one of the main causes of the decay of her empire.‖ (1833: 205) 

 

 Blair va ser el primer autor que va escriure que l‘esclavitud havia sigut ―one of 

the main causes of the decay of her empire‖. Si bé, aquesta idea ja es trobava implícita 

en l‘ordre econòmic i demogràfic, com hem pogut observar en Hume, John Millar i 

Adam Smith, cap d‘aquests autors arribà a apuntar aquesta causa d‘una forma tan clara 

(en tot cas, s‘entenia que la causa de la decadència era el sistema socioeconòmic en 

conjunt, i no l‘esclavatge en concret). Això ens posa clarament de manifest que el 

principal objectiu del llibre era aportar arguments teòrics a la causa abolicionista. 

 

 En tot cas, el que ens sembla més interessant destacar de l'obra de Blair és que, 

tot i que està elaborat plenament dins la tradició antiquària, tal i com ha indicat Finley 

(1982), en aquesta es fa clarament perceptible la importància dels plantejaments del 

paradigma jurisprudencial-civil elaborats per Montesquieu, Hume i A. Smith al segle 

                                                 
39

 Montesquieu (1748. 15. 16), citat al capítol 4. 1. 3. 



523 

 

XVIII, sobre la concepció historiogràfica de l'esclavitud antiga que s'imposa al segle 

XIX. I en estreta relació amb això, es troba la concepció de les civilitzacions de 

l'antiguitat en un ―grau de desenvolupament‖ inferior a les de l'època moderna. En els 

estudis actuals de la historiografia del segle XIX es tendeix a situar el paper de Marx 

com l'iniciador d'aquesta tradició, però tal i com podem observar, aquesta es trobava 

plenament operativa a Escòcia des de la meitat del segle XVIII, i la influència en el 

camp historiogràfic es fa evident en obres com la History of Greece de John Gillies, i la 

de William Blair. De fet, a l'obra de Blair observem també les bases de la interpretació 

historiogràfica de l'economia antiga que actualment coneixem amb el nom de 

―primitivisme‖, i que tendim a vincular a l'obra de Rodbertus i Karl Bücher durant el 

darrer terç del segle XIX. Segons aquesta teoria econòmica, en l'antiguitat no s'hauria 

arribat a produir el desenvolupament d'una vertadera economia de mercat, ja que la 

major part de la producció s'hauria produït en l'àmbit de la família. Aquesta teoria 

aplicada a l'època romana es sosté a partir del principi que els grans propietaris haurien 

creat una espècie d'economies tancades en l'àmbit de la casa (l'oikos), ja que tot el 

treball seria dut a terme pels propis esclaus. En perfecta coherència amb aquesta teoria, 

que Rodbertus i Bücher desenvoluparan en major mesura, Blair presenta ja aquestes 

idees a les conclusions del seu llibre: 

 

  ―Manufactures, in the days of ancient Rome, were upon a very different footing, from 

the like in our own times, insted of being carreid on, by way of mercantile specuation, many of 

them were conducted, under the roof of the consumer, if he was a man of fortune. For example, 

cloth [...] With the exception of some stuffs woven in the east, slave-owners, and slaves used the 

produce of no ther than their household looms.‖ (1833: 198). 

 

 El fragment que acabem de citar coincideix plenament amb la interpretació 

―primitivista‖ de l'economia antiga. El fragment apareix a les conclusions, com una de 

les ―conseqüències‖ del treball esclau sobre la societat romana, de manera que la 

influència de l'assaig de Hume sobre la població sembla evident. Això posa de manifest, 

un cop més, la importància del paradigma jurisprudencial-civil desenvolupat al segle 

XVIII, i especialment, en la seua vessant escocesa, sobre la configuració de la 

concepció contemporània del paper de l'esclavatge en les societats de l'antiguitat 

clàssica. 
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5. 2. 3. LIBERALISME MODERAT I ABOLICIONISME A FRANÇA: 

FRANÇOIS GUIZOT I HENRI WALLON 

 

a) François Guizot i la “Revolució de 1830” 

 

 L'any 1830 es produí una onada revolucionària en diverses ciutats europees en 

contestació a la tornada a l'Antic Règim establerta per les potències vencedores de 

Napoleó el 1814. A França, la revolta acabà amb el règim de la Restauració i amb la 

monarquia borbònica, que fou substituïda per la monarquia parlamentària de Lluís Felip 

d'Orléans. D'aquesta manera, França semblava repetir el mateix procés d'instauració 

―moderada‖ d'un règim liberal que s'havia produït a Anglaterra el 1688. El fet que la 

monarquia fos establerta per decisió dels francesos (o millor dit, per alguns d'ells), i no 

per les lleis successòries i el designi diví, canvi radicalment el concepte de sobirania, i 

en conseqüència, el poder absolut del monarca perdia la seua legitimitat. En la pràctica, 

el règim d'Orleans significà l'assentament del règim liberal a França en la seua vessant 

girondina i napoleònica. A pesar del caràcter moderat del règim (que deixava fora a tots 

els sectors més democràtics i avançats del liberalisme), aquest significà la substitució 

definitiva de l'antic poder basat en la noblesa de sang i el poder de la terra, per un altre 

nou basat, fonamentalment, en el poder econòmic. 

 

 Un dels principals ideòlegs del règim d'Orleans fou fou el polític i historiador 

François Guizot (1787-1874). Guizot era el fill d‘un protestant partidari dels girondins, 

que havia sigut guillotinat el 1794 per acció dels jacobins, la qual cosa marcaria el 

caràcter liberal, i al mateix temps contrari del jacobinisme, de Guizot. En 1804 inicià els 

seus estudis de Dret, i en 1812 publicà una traducciñ al francès de l‘obra de Gibbon amb 

diverses anotacions erudites. Aquest treball mostra ja l‘interès de Guizot pel règim 

britànic, que es posa clarament de manifest en la seua obra més coneguda: Histoire de la 

révolution d‟Angleterre de Charles I à Charles II (1826-1827). El caràcter liberal del 

pensament de Guizot faria que l‘any 1822, el govern de Lluís XVIII l‘apartés del seu 

càrrec de professor d‘Història Moderna a la Sorbona, on impartia des de l‘any 1812. En 

1828 reprengué la seua activitat docent amb un curs d‘història moderna i, poc després, 

publicà continguts de les seues lliçons a les obres Histoire de la civilisation en Europe 
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depuis la chute de l‟empire romain jusqu‟à la Révolution française (1828), i, Histoire 

de la civilisation en France (1830). 

 

 Quan la revolució de París de 1830 triomfà, Guizot es convertí en un dels líders 

dels sectors revolucionaris moderats, i actuà de forma decidida en la creació de la 

monarquia de Lluis Felip d‘Orléans (ell i Thierry, també historiador, es convertiren en 

els referents principals del nou règim). Guizot, que fou en bona mesura l‘ideòleg 

d‘aquest règim, aconseguia d‘aquesta manera implantar el sistema britànic que tant 

admirava, i al qual havia dedicat bona part de la seua atenció com a historiador. Guizot 

s‘encarregà personalment d‘organitzar la Instrucciñ pública francesa en el període de 

1832 a 1837, durant el qual establí l‘ensenyament públic infantil i posà les bases per a la 

professionalitzaciñ de la història (Fontana, 2001: 137). A partir de l‘any 1840, i fins a 

1848, Guizot es convertí en ―l‘home fort‖ del règim de Lluís Felip, i dirigí, en bona 

mesura, els assumptes polítics, tant en l‘àmbit de la política interior com exterior, fins 

que la Revoluciñ de 1848 l‘obligà a fugir a l‘exili.  

 

 Guizot és, per tant, un personatge que presenta notables similituds amb Niebuhr, 

que també fou un liberal moderat admirador del règim britànic, i es destacà per la seua 

obra com a historiador. Però la línia historiogràfica seguida per Guizot presenta un 

caràcter notablement diferent a la de Niebuhr (a pesar de partir d‘una posiciñ ideològica 

molt semblant). El motiu és que, com hem vist més amunt, la historiografia alemanya 

s‘estructurà a partir de la reacció a la ideologia de la Il·lustració que havia sigut 

promoguda pel règim de Lluís XVI, i més tard, utilitzada com a discurs justificador per 

part del règim de Napoleó. Guizot, pel contrari, representa la tornada a la ideologia del 

règim napoleònic en contra de la França de la Restauració del règim de Lluís XVIII 

(1815-1830). Per aquest motiu, a diferència de bona part de la historiografia alemanya, 

Guizot reprendria les bases ideològiques i teòriques del paradigma jurisprudencial-civil, 

desenvolupat des de Montesquieu (1734, 1748), a Condorcet i Volney (1794, 1795), i en 

el qual la Il·lustració escocesa juga un paper fonamental. Guizot manté els principis 

fonamentals d‘aquesta matriu interpretativa de la història, tal i com podem al següent 

fragment de la Histoire de la civilization en Europe en el qual tenen un paper 

fonamental les idees de progrés i civilització: 
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  ―Il me semble que le premier fait qui soit compris dans le mot ―civilisation‖ [...] c'est le 

fait de progrès, de développement; il réveille aussitôt l'idée d'un peuple qui marche, non pour 

changer de place, mais pour changer d'état; d'un peuple dont la condition s'étend et s'améliore.‖ 

(1860 [1828]: 14). 

 

 El fragment ens mostra les bases il·lustrades del pensament de Guizot, que 

converteix el terme ―civilització‖ en el centre de la seua reflexió històrica, i en l'element 

estructurador de tot el seu discurs històric. Tal i com hem vist més amunt,
40

 les idees de 

―civilització‖ i ―progrés‖ experimentaren un gran desenvolupament durant la segona 

meitat del segle XVIII en estreta relació a la difusió del paradigma ―jurisprudencial-

civil‖, i al tipus de règims polítics vinculats a aquest (el Whig Establishment a Gran 

Bretanya, i la ―monarquia il·lustrada‖, a França o Prússia). Guizot recolleix aquesta 

tradició, per tant, que lluny de desaparèixer amb la Revolució, adquirí un caràcter 

encara més sòlid com la via ―moderada‖ o intermèdia, entre els partidaris i els enemics 

més radicals de la Revolució. Però al mateix temps, Guizot també incorpora una 

concepció essencialista i nacionalista de la història que no trobem entre els seus 

predecessors il·lustrats,
41

 tal i com podem observar a les línies següents:  

   

  ―Il ne faut flatter personne, pas même son pays; cependant je crois qu'on peut dire sans 

flatterie que la France a été le centre, le foyer de la civilisation de l'Europe. [...] 

  C'est qu'il y a dans le génie français quelque chose de sociable, de sympathique, quelque 

chose qui se répand avec plus de facilité et d'énergie que dans le génie de tout autre peuple: soit 

notre langue, soit le tour particulier de notre esprit, de nos moeurs‖ (1860: 5-6). 

 

 Així, els trets essencialistes i el nacionalisme propis de la ideologia romàntica 

del nou segle prenien cos, no només a Alemanya, sinó també a França. Però, a més, la 

concepciñ de l‘evoluciñ de Guizot es fonamentava fortament en el concepte de 

―revolució‖, que té una importància molt menor en la historiografia alemanya (a 

excepció de Herder, que és un dels filòsofs alemanys més vinculats a la ideologia de la 

Il·lustració d'aquest període). La idea de revolució, entesa com a canvi sobtat i radical 

de les estructures polítiques i socioeconòmiques d'una societat, experimentà un gran 

desenvolupament per diversos historiadors francesos com un exercici de reflexió i 

explicació de les transformacions que experimentà el seu país entre els anys 1789 i 

1799. En aquest context, una de les tesis que experimentà un major desenvolupament, 

                                                 
40

 Al subapartat 4. 1. 2. e. 
41

 Tret d'alguns pioners alemanys del romanticisme, com Herder. 
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especialment des dels sectors girondins, fou la de la ―revolució burgesa‖, que atribuïa el 

protagonisme de la revolució a un sector del poble (el Tercer Estat), que havia 

aconseguit millorar la seua situació econòmica al llarg de l'edat moderna, però que no 

compartia els beneficis del poder polític que gaudia la noblesa. Fontana ha recollit 

l‘exposiciñ pionera d‘aquestes idees per part del revolucionari francès Antoine Bernave 

(1761-1793), que el 1792 escrigué unes notes en les que deia: ―Igual que la posesión de 

tierras ha elevado la aristocracia, la propiedad industrial eleva el poder del pueblo; 

adquiere su libertad, se multiplica y comienza a influir en los negocios públicos‖ (2001: 

130). Idees similars foren desenvolupades posteriorment per diversos autors francesos, 

que configuraren el concepte de burgesia, i la idea de que havia sigut l'ascens econòmic 

i social d'aquest sector de la poblaciñ, el que havia desembocat a l‘esclat de la 

Revolucions Gloriosa el 1688, i la Francesa el 1789. Com Fontana ha posat de manifest, 

atribuint-se el mèrit de la Revolució francesa, la burgesia també s‘atorgava a si mateixa 

el lideratge del règim polític que se‘n derivava (2001: 130). Burgesos acomodats com 

Mignet, Thiers, Therry i el mateix Guizot, sñn alguns dels primers defensors d‘aquesta 

tesi.  

 

 Guizot aplicà a aquestes idees la concepció progressista de la història, i les 

adaptà a la història general d‘Europa. A partir d‘aquests elements configurà una teoria 

historiogràfica segons la qual Europa ha passat per quatre etapes de progrés: la de 

Barbàrie, l‘Edat Feudal (segles X al XIV), els segles XIV al XVI, i la quarta, del segle 

XVI a la Revolució Francesa. El sistema polític perfecte i últim era el de la monarquia 

parlamentària i constitucional, feliçment establert a la Gran Bretanya (Fontana, 2001: 

138).
42

 Guizot introduïa les ―civilitzacions antigues‖ de Grècia i Roma dins l‘etapa de 

barbàrie. Aquesta difícil ubicaciñ de l‘antiguitat clàssica la soluciona a partir de la idea 

que entre aquestes hi havia elements intrínsecs que impedien el seu progrés més enllà de 

cert punt, i les abocava a la decadència. Un d‘aquests elements era l‘organitzaciñ dels 

territoris a partir de la ciutat, un element que segons Guizot augmentava el sentiment 

d‘autonomia de cada centre urbà, la qual cosa portà a la dissoluciñ de l‘Estat romà. Així, 

Guizot planteja ja el concepte historiogràfic de la ―ciutat antiga‖, que constitueix una de 

les bases teòriques de la interpretació ―primitivista‖ de l'economia antiga, i en una de les 
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 L'esquema que acabem de mencionar procedeix de les lliçons que impartia Guizot abans de 

l'establiment de la monarquia de Lluís Felip d'Orleans. 
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claus interpretatives de les societats de l'antiguitat per a Karl Marx, Foustel de 

Coulanges i Max Weber (tal i com veurem més avall). 

 

 

b) Abolicionisme i cristianisme en el pensament de Guizot 

 

 Guizot es converteix, per tant, en una de les figures clau per a comprendre les 

bases ideològiques des de les quals es configurà la concepció progressista, nacionalista i 

eurocèntrica de la història, que tindrà una gran importància durant tota l'època 

contemporània. Aquest fet atorga un major interès observar quina era la concepció de 

l'esclavitud antiga en Guizot, a pesar de que aquest no dediqués cap estudi sobre el 

tema. Aquesta oportunitat ens la proporciona el fet que el mateix Guizot realitzés una 

traducció de The Decline and Fall of the Roman Empire de Gibbon el 1812, obra que, 

segons Fontana (2001: 136), influiria en idea de civilització de Guizot.
43

 En la 

traducció, Guizot introduí una sèrie de notes a peu de pàgina en les quals expressava la 

seua opinió respecte a la forma en què Gibbon havia enfrontat el tema de l'esclavatge 

entre els romans.
44

 Concretament, la nota de Guizot es situa en el fragment del segon 

capítol del primer llibre del Decline and Fall.
45

 Tal i com hem vist, Gibbon destaca 

l'esclavatge com un dels pocs elements negatius de la societat romana en la seua època 

més gloriosa i feliç. Gibbon coincideix amb Posidoni i Montesquieu en destacar els 

aspectes negatius de la institució de l'esclavatge, tant pel fet de constituir una situació 

injusta en si mateixa, com perquè els esclaus sofriren un mal tracte per part dels seus 

amos. No obstant, Gibbon afegia també que la unificació dels règims conquerits per 

Roma sota una mateixa llei, i l'establiment del règim imperial a partir d'August, havien 

significat una millora significativa de les condicions de vida dels esclaus, tant per 

motius pràctics dels seus amos, com per l'acció legislativa de diversos emperadors. A 

partir d'aquí, Gibbon arribava a la conclusió que: ―The progress of manners was 

accelerated by the virtue or policy of emperors‖ (1910: 40).  

 

                                                 
43

 Disposem d‘aquestes notes gràcies a l‘ediciñ facsímil que ha publicat l‘editorial Turner de la primera 

traducciñ al castellà de l‘obra de Gibbon (1842), feta a partir de l‘ediciñ anglesa de Milman de 1838, la 

qual, al seu torn, recollia les notes a peu de pàgina que havia introduit Guizot en la seua traducció de 

1812.  
44

 A l'apartat 4. 5. 3. El fragment de Gibbon es situa al capítol segon del primer volum (Gibbon, 1910: 

39). 
45

 Es tracta del fragment que hem comentat al capítol 4. 5. 3. 
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 La concepció que expressa Gibbon en aquesta part de la seua obra, que aparegué 

publicada el 1776 (el mateix any que La Riquesa de les Nacions), coincideix amb 

algunes de les opinions antiesclavistes més avançades del seu temps, com les de 

Montesquieu i Hume. Si bé Gibbon coincidia també amb Burigny (i també J. Bodin), en 

indicar que la situació dels esclaus havia millorat significativament durant l'etapa 

imperial. A l'època en què fou publicada l'obra de Gibbon, aquesta no provocà cap 

reacció respecte al seu tractament del tema de l'esclavatge entre els romans. Per aquest 

motiu, resulta interessant destacar la forta reacció que provocà en Guizot el fragment 

que acabem de mencionar: 

 

  ―Nótase en jeneral en este paso de Gibbon sobre la esclavitud indiferencia reprensible, y 

mas de un encarecimiento de imparcialidad que raya en sinrazón.
46

 Se empeña en apocar cuanto 

horrorizan el estado y tratamiento de esclavos, dándonos a entender que tamañas tropelías eran 

parto de necesidad; y así va describiendo esmeradamente los menores alivios de condicion tan 

lastimosa; luego atribuye á las virtudes ó á la política de los emperadores la mejora progresiva en 

la suerte de los esclavos, y pasa por alto el móvil más eficaz, el que, después de hacerlos menos 

desdichados, ha venido en libertarlos de cadenas y padecimientos –que es el cristianismo. [...] 

  En vano pues se empeña Gibbon en achacar el afan únicamente de aumentar sus 

esclavos el sistema ya mas suave que introdujeron a su favor los Romanos.[...] No hay que 

atribuir á móviles endebles ó ineficaces efectos que corresponden a causas más poderosas‖ 

(1842: 75-76). 

  

 El canvi de percepció de la qüestió de l'esclavitud romana entre Gibbon i Guizot 

resulta sorprenent. Aquest últim fins i tot podríem dir que exagera quan indica que 

Gibbon mostra una ―indiferencia reprensible‖, ja que Gibbon indicava que l'esclavitud 

romana es derivava de ―ages of violence and rapine‖, i descrivia el domini dels seus 

amos com ―wanton rigour of despotism‖ (1919 [1776]: 39). En tot cas, un dels elements 

que més molestaven a Guizot és que Gibbon hagués relacionat la millora de la situació 

dels esclaus a l'acció dels emperadors, mentre que no havia fet cap referència al 

cristianisme. En aquest punt presenten una oposició radical les obres dels dos autors, ja 

que, mentre Gibbon havia concebut la seua obra com una demostració dels efectes 

negatius que havia tingut el cristianisme per a l'imperi romà, Guizot pretenia demostrar 

tot el contrari. Resulta encara més interessant destacar aquest aspecte si tenim en 

compte que, des del punt de vista de la ideologia política, Gibbon i Guizot es trobaven 
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 Hem sigut fidels a la versió castellana de 1842 (reproduïda per l'edició de Turner de 1984). 
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en posicions molt pròximes (Gibbon fou un whig conservador, mentre que Guizot fou 

un liberal conservador o ―doctrinari). En tots dos autors s'observa també la concepció 

progressista de la història i una gran atenció al concepte de ―civilització‖. Però Guizot 

incorpora una sèrie d'elements, com la concepció essencialista de la història, el 

nacionalisme i la creença en el poder de les idees per a transformar la història (entre les 

quals el cristianisme juga un paper essencial), que es troben totalment absents d'una 

obra il·lustrada com és la de Gibbon. El fet ens mostra, per tant, les transformacions que 

es produïren en el camp de la història en els vora quaranta anys que separen l'obra dels 

dos autors, i la ràpida extensió que experimentà durant les primeres dècades del segle 

XIX la concepció essencialista i nacionalista de la història que tradicionalment s'ha 

atribuït com una ―invenció‖ dels alemanys. 

 

  Per altra banda, resulta també interessant destacar com es combinen 

perfectament les bases essencials del paradigma jurisprudencial-civil que s'havia 

elaborat al segle XVIII, amb aquests altres elements que són plenament decimonònics. 

Un fet que cal destacar, ja que la insistència d'autors com Guizot, i més tard Wallon, en 

la importància de l'adopció de la religió cristiana en l'evolució de l'esclavatge, ens 

podria portar a la conclusió de Finley, segons la qual el cristianisme havia tingut tanta o 

més importància que la Il·lustració i el liberalisme, en l'aparició d'un pensament 

antiesclavista (1982: 27, 30-31, 38-39). Però tal i com hem pogut comprovar, aquesta 

afirmació resulta incorrecta en els termes en què es troba plantejada, ja que el que ens 

posa de manifest precisament l'evolució del pensament antiesclavista durant l'edat 

moderna, és que les opinions antiesclavistes, tant ―laiques‖ com religioses, s'originen a 

partir d'un mateix moment, i d'uns mateixos contextos ideològics. Així, podríem dir que 

el cristianisme es va fer antiesclavista des del moment en què una part d'aquest 

incorporà la ideologia whig que al segle XVII havia contestat l'esquema jeràrquic 

tradicional defensat per Filmer al Patriarcha (1680). Per aquest motiu resulta també 

important destacar que foren les corrents protestants, i especialment aquelles més 

radicals (puritans, quàquers, etc), les que primer desenvoluparen una crítica a la 

institució esclavista. Tal i com ha indicat Pocock (2008), foren les elits burgeses 

d'Holanda i Anglaterra les que desenvoluparen durant el segle XVII ―l'ètica protestant‖ 

de la qual parla Max Weber, en la qual es combina una visió positiva del treball i no 

negativa de les activitats comercials i especulatives, amb una ètica d'austeritat personal. 

Aquests principis es convertiran en els trets essencials de bona part de l'alta burgesia 
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europea durant el segle XIX, i constitueixen també la base del pensament de Guizot que, 

no per casualitat, era protestant, i no catòlic. L'oposició il·lustrada de Gibbon a l'influx 

del cristianisme en la societat no podia, per tant, ésser passada per alt per Guizot. 

 

 Arribats a aquest punt, cal que fixem la nostra atenció en aquest canvi radical 

entre el liberalisme (o whiggisme) moderat del segle XVIII i el del segle XIX. En el 

primer, hem pogut observar com predomina una posició fortament combativa amb 

l'església, que autors com Montesquieu i Hume veien com a usurpadors del poder 

polític, i difusors de la ignorància entre les masses. La motivació política que existia al 

darrere de la posició fortament anticlerical d'aquests intel·lectuals fou el caràcter 

fortament conservador de l'església (especialment la catòlica), que defensava el poder 

de l'antiga noblesa lligada a la terra contra les noves elits burgeses que basaven el seu 

poder en activitats ―corruptores‖ com l'especulaciñ financera i comercial. Front a 

aquests, els ―il·lustrats‖ criticaren ―l'esclavitud‖ a la qual es trobaven sotmesos molts 

camperols respecte als seus senyors, i el major grau d'igualtat aportat per una justícia 

comú garantida per un estat poderós, i una economia forta. Un dels últims grans 

representants d'aquesta corrent il·lustrada és Condorcet, que a la seua Esquisse ... de 

progrès de l‟esprit humain, presenta encara un anticlericalisme fervent. 

 

 Però durant la fase napoleònica, tant fora com a l'interior de França, es comença 

a produir una tornada de determinats sectors del liberalisme moderat a la defensa dels 

valors cristians i a l'església. Però es tracta ja d'una església molt diferent, quasi 

protestant, en el sentit que aquesta ja no exerceix un control sobre els afers polítics, sinó 

que pel contrari, és el poder polític, i concretament, el govern de l'estat, el que la 

controla. Napoleó inaugurà aquest sistema, que en 1815 seguiria parcialment vigent 

davant el desig del règim de la Restauració d'atreure les elits burgeses més importants 

del país, i a partir del 1830 rebria un impuls encara major. Davant de les pressions 

republicanes del jacobinisme francès i els primers moviments socialistes, la religió es 

presentà com un mètode útil per a defensar la figura de la monarquia al país, i el 

manteniment de l'ordre social burgès (que havia sigut posat en risc durant el govern de 

Robespierre de 1793-1794). En el camp ideològic i filosòfic, aquesta aproximació 

liberal a la religió es plasma en la literatura romàntica del període d'autors com Victor 

Hugo, en el qual es combina una ideologia clarament burgesa amb una forta moralitat 

cristiana.  
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c) Henri Wallon, abolicionisme i liberalisme: una nova lectura de la dependència 

en l’antiguitat 

  

 El 1833 s'abolí l'esclavatge a les colònies britàniques, la qual cosa va fer que el 

debat sobre l'abolició entrés en una fase més intensa. El 1834 es constituïa la Société 

pour l'abolition de l'esclavage, a la qual passaren a formar part diversos polítics i 

intel·lectuals destacats de la vida pública francesa (Tocqueville, La Fayette, Lamartine, 

Guizot...), i el 1837 apareixia publicada l'obra del publicista conservador A. Granier de 

Cassagnac: De l'affranchissement des esclaves par l'éducation religieuse. En aquesta 

obra, Cassagnac indicava que una emancipació radical dels esclaus tindria efectes 

desastrosos per a l‘economia i la societat antillanes, i que per tant, calia substituir 

aquesta idea per una emancipaciñ lenta, progressiva, i d‘un a un, després de que els 

esclaus hagueren sigut ben instruïts en la fe cristiana. Per a Cassagnac, el millor 

exemple de com s'havia de procedir el constituïa l'exemple històric de la tardoantiguitat, 

en què els esclaus havien sigut alliberats progressivament per mediació de la religió. 

Durant aquest període (1832-1837), Guizot fou Ministre d'Instrucció Pública, la qual 

cosa li permeté obrar en favor de la difusió de les idees abolic  ionistes per mitjà de 

l'educaciñ i la recerca. En aquest context, l‘any 1837 la Académie des Sciencies morales 

et politiques de Paris, que havia sigut creada pel mateix Guizot, convocà un premi per a 

l‘assaig que millor respongués a les següents qüestions: 

 

 ―1.- Par quelles causes l‘esclavage ancient a-t-il été aboli? 

   2.- A quelle cause cet esclavage ayant entièrement cessé dans l‘Europe occidentale, n‘est-il 

resté que la servitude de la glèbe?‖ (Wallon, 1988 [1847]: 5-6). 

  

 Les dues qüestions plantegen, com es pot observar, una línia prou definida del 

camí que haurien de seguir les obres que es presentaren al concurs. Una línia en la qual 

es fan evidents l'abolicionisme militant i una concepció de la història que coincideixen 

plenament amb els de Guizot. El tema de l‘evoluciñ de les formes de dependència 

personal entre l'antiguitat clàssica i l'edat mitjana havia sigut ja objecte d'interès des dels 

mateixos inicis del Renaixement (tal i com es fa present a les obres de Palmieri i 

Bodin), i es convertí en un dels temes preferits dels estudis jurídics del segle XVIII, a 
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més de despertar l'interès d'importants escriptors, com Montesquieu i A. Smith. Édouard 

Biot, un dels tres guanyadors del certamen de 1837, indicava a la introducció de la seua 

obra que: ―L'abolition de l'esclavage ancien est la plus grande révolution qui signale la 

marche de la civilisation humaine.‖ (Biot, 1840: VII). Bona part dels intel·lectuals del 

segle anterior que hem tractat més amunt, des de Montesquieu a A. Smith i Condorcet, 

mantenien exactament la mateixa idea que Biot sobre la importància d'aquest canvi 

històric. Al darrere de tots ells hi havia la concepció progressista de la història, i el 

principi whig segons el qual: ―Slavery is so vile and miserable state of man [...] that is 

hardly to be conceived, that [...] a gentleman, should plead for it.‖ (Locke, 1688, dins 

Filmer-Locke, 1966: 100). Però al mateix temps, els guanyadors del premi de 1837 

atribuïren una importància a la difusió de la religió cristiana en la realització d'aquest 

canvi que no hagués sigut acceptada per cap dels seus predecessors il·lustrats. En aquest 

punt sí existeix una important diferència entre ambdues èpoques, que ja es feia present 

en la traducció de l'obra de Gibbon que havia realitzat Guizot el 1812. 

 

 Els tres concursants guanyadors foren Henri Wallon, Jean Yanoski, i Édouard 

Biot. Els dos primers elaboraren una obra conjunta, en la qual Wallon es dedicava a 

respondre la primera qüestió, mentre que Yanoski s'ocupava de la segona. Biot, per la 

seua banda, emprenia tot sol la resposta d'ambdues qüestions. La unió amb Yanoski 

permeté a Wallon concentrar-se en l'època antiga, i elaborar una resposta contundent als 

fonaments que els proesclavistes, com Cassagnac, buscaven a l'època antiga (a partir 

dels relats bíblics i de les fonts clàssiques). Posteriorment, Henri Wallon (1812-1907), 

es dedicà a ampliar la seua obra, que fou publicada l‘any 1847 amb el nom Histoire de 

l‟esclavage dans l‟Antiquité.  

 

 Es tracta de la primera obra historiogràfica dedicada a tractar de forma 

monogràfica i, al mateix temps, global, la història de l‘esclavatge durant tota ―l‘edat 

antiga‖, des de l‘antic Egipte i els relats bíblics, a la caiguda de l‘imperi romà.
47

  

Constitueix, a més a més, una obra d‘una enorme erudiciñ que encara avui en dia resulta 

un instrument d‘estudi de l‘esclavitud antiga d‘utilitat (Finley, 1982: 13-14; Vogt, 

1975e: 172). No obstant, també cal indicar que, de la mateixa manera que Blair, l‘obra 

                                                 
47

 Els treballs de Reitemeier (1789) i de Blair (1833) foren les primeres monografies dedicades a l‘estudi 

de l‘evoluciñ de la dependència a Grècia i Roma, respectivament. La de Wallon és la primera monografia 

dedicada a tota ―l‘Antiguitat‖ (o millor dit, del que aleshores s‘entenia per ―antiguitat‖), des de l‘antic 

Israel fins a la caiguda de l‘imperi romà.  
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de Wallon s‘inscriu dins la tradiciñ ―antiquària‖, en la qual cobra una major importància 

la recopilació del major nombre de dades de la matèria escollida, que la seua inserció 

dins una problemàtica històrica clarament determinada per l‘estat de la investigaciñ en 

la seua època. Un bon exemple de la utilitzaciñ d‘aquesta metodologia ―antiquària‖, la 

constitueix el fet que, tant Blair com Wallon, tendeixen quasi sempre a atorgar prioritat 

a la utilització de les fonts primàries, per damunt de qualsevol obra realitzada per 

contemporanis seus. Per aquest motiu, Finley considera que l'obra de Wallon constitueix 

el punt culminant de la recerca ―antiquària‖ en aquest camp (1982: 38), i que en 

comptes de constituir l'inici de la recerca moderna sobre l'esclavitud antiga, fou un 

―carrerñ sense sortida‖ (1982: 40). El motiu d'això és que, segons Finley, l'enfocament 

ètico-moral és el fil conductor de tota l'obra, i en aquesta no es tenen en compte els 

progressos dels estudis ―econòmics‖ realitzats durant l'època il·lustrada (en referència a 

Hume, J. Millar i Reitemeier), ni pel tipus de recerca iniciat per Niebuhr. 

 

 Els resultats de la nostra recerca ens han mostrat que les afirmacions de Finley 

són encertades pel que fa al caràcter ―antiquari‖ de l'obra de Wallon, al fet que en la 

seua obra predomina l'enfocament ètico-moral, i que no té en compte les reflexions de 

l'escola escocesa sobre el rendiment del treball esclau en comparació al lliure. Però al 

mateix temps, cal indicar que al darrere del treball de Wallon no hi ha només una 

motivaciñ ―cristiana‖, sinñ que en aquest juga un paper fonamental la seua ideologia 

liberal. Així, si per un costat és cert que Wallon no utilitza l'argument de la major 

rendibilitat del treball lliure, sí que recull la tesi, d'origen posidonià adoptada per 

Montesquieu, els autors escocesos i Reitemeier, segons la qual la substitució del treball 

lliure per l'esclau havia sigut la causa de la decadència de les societats de l'antiguitat. 

Això ho podem observar en el següent fragment referit a la situació de les antigues 

poleis gregues en el moment en què els grans propietaris començaren a fer un major ús 

dels esclaus: 

 

  ―Devant cette puissante industrie, qui avait les grandes fortunes pour force motrice et 

l'esclavage pour instrument, le travail libre s'appauvrit, se dégrada; et il ne resta aux classes 

ouvrières que la triste ressource de trafiquer du pouvoir pour la ruine de leur patrie.‖ (1988 

[1847]: 19). 
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 En aquest punt Wallon coincidia plenament amb Montesquieu (al qual coneixia 

bé), i amb Reitemeier (l'obra del qual tenia coneixement),
48

 tots ells influïts a la seua 

vegada pel discurs posidonià, que tot i aplicat a l'època romana, resultava plenament 

aplicable a la grega. En tot cas, Wallon repetia unes línies més avall el discurs de 

Posidoni de la mateixa manera en què havia sigut interpretat per Montesquieu: 

 

  ―Rome donnè à ces vérités une nouvelle confirmation. Forte et puissante tant qu'elle 

vécut du travail libre et qu'elle sut l'honorer des plus hautes charges de l'État, elle se corrompit en 

même temps qu'elle laissa une plus grande place au travail des esclaves.‖ (1988 [1847]: 19). 

 

 La única diferència que separa a Wallon de la majoria dels seus predecessors 

il·lustrats (a excepció d'A. Smith) en el fragment que acabem de citar és l'expressió 

―travail libre‖, que passa a convertir-se en un dels elements fonamentals de l'economia 

política durant el segle XIX. La major part dels seus predecessors il·lustrats, en canvi, 

no es referiren al ―treball‖ en sí, com a entitat autònoma, sinñ que utilitzaren sempre els 

conceptes de ―ciutadà‖ o ―home lliure‖, per a referir-se als grups socials de condició 

lliure que hagueren d'exercir el treball per a garantir-se la subsistència. La generalització 

del concepte de ―treball‖ en el llenguatge públic i intel·lectual es convertirà en una eina 

útil per a la nova oligarquia burgesa per a defensar una ―ètica del treball‖ entre les 

classes treballadores assalariades.
49

 Una ―ètica‖ que es fa present al llarg de l'obra de 

Wallon, com un dels elements fonamentals del seu discurs, en el qual també es fan 

presents elements de la teoria d'Adam Smith, tal i com podem observar als següents 

fragments: 

 

  ―Pourtot donc l'esclavage exerça la même influence: il entrave le travail libre, il 

appauvrit ou dégrade par sa concurrence les classes inférieures [...] et diminue d'autant la source 

unique de la force et la prospérité des États. [...] Ni les loisirs des villes aristocratiques, ni le 

travail des esclaves sur lequel ils étaient fondés, n'ont l'honneur de la civilisation antique [...] 

Tout ce que touche l'esclavage est comme frappé d'impuissance. [...] La médicine, les sciences, 

les beaux-arts, réservés exclusivement aux hommes libres, font la splendeur de la race 

hellénique; abandonnés en partage aux esclaves, ils ne trouvent plus un nom digne d'être associé 

aux grands noms de la Grèce, parmi les Romains.‖ (1988 [1847]: 20). 

 

                                                 
48

 Finley (1982). 
49

 Un fet que no passà desapercebut pel moviment socialista, que començà a configurar-se durant aquesta 

època, ni tampoc pels defensors de la servitud d'origen feudal ni de l'esclavatge a l'Amèrica (vid. Fitzburg, 

1857). 
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 Aquí s'observa, en primer lloc, una defensa de la classe treballadora lliure com el 

fonament principal de l'estat, d'acord amb la doctrina que començà a desenvolupar 

Montesquieu i Adam Smith li donà la seua forma canònica. Això no significa que 

Wallon es trobés directament influït per l'obra d'Adam Smith, sinó que el pensament 

d'aquest últim s'havia convertit ja en la doctrina preferida de les elits econòmiques 

britàniques i franceses. En segon lloc, cal destacar la forma en què Wallon capgira el 

discurs del menyspreu del treball que s'havia convertit en la clau interpretativa principal 

de l'actitud dels antics cap al treball durant tota l'època moderna. Wallon constitueix un 

dels pocs autors que posen en dubte aquesta línia interpretativa, que encara avui en dia 

es pot qualificar de paradigmàtica, a pesar de les crítiques de Meiksins Wood (1978, 

1998). En aquest sentit, Wallon estableix un curiós precedent que no serà reprès fins a 

molt més tard, en defensar la idea de que durant determinats períodes de la història de 

Grècia i Roma, el treball lliure havia tingut més importància que l‘esclau, i que aquest 

havia constituït la base sobre la qual s‘havien construït els grans assoliments d‘aquestes 

cultures, i no degut al treball esclau. En aquest sentit, Wallon presenta un cas únic, 

perquè ni tan sols fervents defensors dels avantatges del treball lliure, com Hume i A. 

Smith, havien arribat a defensar que havia sigut el treball lliure, i no l‘esclau, el que 

havia permès a les cultures grega i romana arribar tan lluny. Sí que és cert que autors 

com Montesquieu havien pres el discurs de Posidoni per atribuir al petit propietari lliure 

romà (i per tant treballador), els grans èxits de l‘expansiñ romana (Considérations..., 

1734), que haurien entrat en decadència a partir de la introducció del treball esclau, i el 

subsegüent empobriment d‘aquest sector de la societat. Però cap autor abans de Wallon 

havia atribuït un mèrit similar als treballadors lliures hel·lènics. 

 

 El fet que Wallon introduís aquesta important innovació és la conseqüència de 

dos motius. En primer lloc, el desenvolupament d‘aquesta ―ètica del treball‖, 

pràcticament inexistent en al societat de ―l‘Antic Règim‖, per la qual l‘exercici del 

treball comença a ser valorat positivament. En segon lloc, el desig de contestar els 

arguments dels partidaris de l‘esclavatge, que insistiren en la idea de que els grans 

assoliments de la cultura clàssica havien sigut possibles gràcies a que els esclaus havien 

lliurat als ciutadans lliures de l‘exercici dels treballs necessaris per a la subsistència, i 

així disposar de temps per a dedicar-se a ―activitats més elevades‖. Un discurs que troba 

els seus orígens en el discurs antidemocràtic elaborat pels autors socràtics, en el qual es 

pretenia excloure de la ciutadania a la classe treballadora (vid. capítol 3. 1. 2). A partir 
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d‘aquí, durant el segle XVIII diversos autors mantingueren la idea de que l‘esclavatge 

constituïa una institució menyspreable, però que al mateix temps calia acceptar el fet 

que els grans assoliments de la cultura clàssica havien sigut possibles únicament a 

l‘alliberament del treball possibilitada per la possessiñ d‘esclaus.
50

 Entre els autors del 

segle XVIII més crítics amb l‘esclavitud antiga, com Montesquieu, Hume i A. Smith no 

trobem cap referència a aquest fet, però tampoc dediquen els seus esforços a combatre-

la, ja que el seu objectiu era mostrar la superioritat del mñn modern sobre l‘antic. 

Wallon, pel contrari, és el primer autor que s‘oposa frontalment a la idea de que 

l‘esclavatge hagués pogut tenir cap efecte beneficiñs sobre les societats de l‘antiguitat, 

la qual cosa el porta a defensar de que totes les etapes de progrés social i cultural de 

l‘antiguitat s‘haurien produït durant els períodes en què l‘esclavatge hauria tingut una 

menor importància. Per la mateixa regla de tres, Wallon convertia l‘esclavatge en la 

causa de les societats grega, hel·lenística, i finalment romana. Aquest raonament 

portava a Wallon a fer una lectura totalment nova de determinats passatges de la història 

de Grècia, com l‘episodi de Solñ, tal i com podem observar al següent fragment: 

 

  ―Quand Solon fut appelé à réorganiser l‘État, il le trouva en proie à tous les désordres 

que l‘aristocratie dégénérant entraîne après elle: la classe noble, réduite en nombre, les classes 

populaires, se développant par l‘agriculture, l‘industrie, et surtot par le commerce [...] la 

priemière, augmentant ses privilèges en raison inverse du nombre amoindri de ses familles, 

accaparant la propriété dont elle ne laissait au peuple que la culture sous condition de redevance, 

menaçant la liberté même [...] les autres, d‘autant plus rebelles à ces tendances qu‘elles se 

voyaient plus nombreuses et plus indispensables à la prospérité de l‘État.‖ (1988 [1847]: 170). 

 

 En aquest fragment Wallon realitza una autèntica adaptació de la teoria de la 

―revoluciñ burgesa‖ a la història de Grècia, tal i com es fa present a la frase: ―les classes 

populaires, se développant par l‟agriculture, l‟industrie, et surtot par le commerce‖. 

L‘èmfasi en el comerç, i en aquest ―creixement‖ de les classes populars, ens permet 

traçar una analogia amb la descripció que realitzava Defoe en 1698 del 

desenvolupament del ―poble anglès‖ a partir de finals de l‘edat mitjana.
51

 Tal i com hem 

                                                 
50

 Aquesta idea la trobem clarament exposada en els escrits d‘A. Ferguson, Alexander von Humboldt i 

Herder. Vogt (1975e: 171) cita el cas de Humboldt, que és posteriorment recollit per Finley (1982). La 

mateixa idea es troba continguda de forma no explícita, però sí implícita, en les obres d‘A. Fletcher, 

Rousseau i Wallace. 
51

 Ens referim al següent fragment: ―the Barons growing poor by the Luxury of the Times, and the 

Common People growing rich, they eschang‟d their Vassalage for Leases, Rents, Fines, and the like. 

They did so, and so became entituled to the Service of themselves‖ (Defoe, 1698, apud. Pocock, 2008: 
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vist més amunt, la teoria de la ―revoluciñ burgesa‖, és a dir, d‘atribuir la responsabilitat 

de la revolució a la classe burgesa, experimentà un especial desenvolupament a França 

postrevolucionària. La interpretació liberal de la història grega també es fa present en el 

fet que Wallon situa a aquest poble treballador com la base fonamental de l‘estat 

(―indispensables à la prospérité de l‘État‖), i no a la classe aristocràtica, com s‘havia 

tendit a interpretar fins a finals del segle XVIII. Però a més a més, Wallon encara 

realitza una interpretaciñ més ―burgesa‖ de la societat atenesa quan fa referència als 

canvis que introduí la legislació de Soló: 

 

  ―Thésée avait donné place au travail dans la constitution civile d‘Athènes; Solon le fit 

entrer dans sa constitution politique. [...] l‘infranchisssable barrière qu‘établissait, entre les 

nobles et le reste du peuple [...] le droit absolu de la naissance, fait place à des divisions 

marquées par la fortune et mobiles come elle. [...] Qu‘ils s‘élèvent d‘un seul degré par la fortune, 

ils pourront participer à l‘administration et aux magistratures, et ne seront distingués des plus 

riches que pour contribuer, dans une moindre proportion, aux charges de l‘État. Le travail, loin 

d‘être un titre d‘exclusion, était un moyen d‘arriver au povoir‖ (1988 [1847]: 170). 

 

El canvi ideològic produït per la Revolució Francesa es fa notar, per tant, en 

l‘obra de Wallon, la qual cosa es fa més notable si tenim en compte que aquest no es 

situà mai en l‘ala esquerra de la política francesa, sinñ en la vessant més conservadora 

del liberalisme (Duchet, 1988: VI-IX). En tot cas, cal tenir també en compte que la 

política francesa evolucionà ràpidament des del període fortament conservador de la 

Restauració (1815-1830), en què Guizot es trobava al marge de l‘espectre polític tolerat 

pel règim establert, a la Revolució de 1848, en què Guizot es convertí en la màxima 

representació del conservadorisme (un conservadorisme que era ja plenament liberal). 

Durant la monarquia de Lluís Felip d‘Orléans, Wallon es convertí en un dels joves 

estudiants promocionats pel règim amb l‘objectiu de convertir-se en la vanguarda 

ideològica del país. Així ho demostra el fet que Wallon fos un protegit de Michelet, al 

qual substituí com a professor en el Collège de France el 1839, i que el 1846 substituís a 

Guizot com a professor de la Sorbona. Una vinculació que no passà desapercebuda als 

revolucionaris de 1848, que apartaren a Wallon de la seua càtedra en la Sorbona 

(Duchet, 1988: V-VI). De fet, al fragment que acabem de citar es fa present que Wallon 

                                                                                                                                               
525). Aquí Defoe es refereix a la desapariciñ progressiva de la servitud d‘origen feudal, però la causa 

principal d‘aquesta ―emancipaciñ del poble‖ és el desenvolupament del comerç (―the Luxury of the 

Times‖). 
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acceptava plenament el sistema de sufragi censitari establert per la monarquia 

d‘Orleans, segons el qual només aquells que sobrepassaren un determinat nivell de 

rentes podien participar en les eleccions al Parlament. Una discriminació electoral que 

segons Wallon es trobava justificada: ―ne seront distingués des plus riches que pour 

contribuer, dans une moindre proportion, aux charges de l‟État.‖ 

 

 Tornant a la Grècia antiga, ens interessa destacar sobre tot, com aquest interès de 

Wallon en destacar la importància el treball no esclau en determinats moments de la 

seua història, el porta a aplicar un criticisme totalment inèdit a les fonts clàssiques sobre 

la dependència. Aquesta crítica de les fonts el porta a fixar-se, per exemple, en el fet que 

els thetes no eren esclaus (com s‘havia tendit a interpretar fins aleshores), sinñ aquells 

que realitzaven treballs ―a canvi d‘un salari‖, d‘acord amb la definiciñ aportada per 

Pòl·lux (Onom. 3. 82). Ens interessa fer èmfasi en aquest punt, perquè la definició de la 

condició jurídica dels thetes continua sent un tema controvertit per a la historiografia 

actual,
52

 i Wallon fou probablement el primer en utilitzar amb aquest objectiu una font 

poc coneguda, com és l‘Onomasticon de Pòl·lux. Per altra banda, Wallon també 

constitueix un dels pocs autors que fixà la seua atenciñ en el caràcter ―no esclau‖, però 

sí servil, dels ilotes, i altres poblacions sotmeses per altres poblacions gregues. Una 

qüestiñ a la qual Wallon dedica un capítol sencer, anomenat ―Des populations asservies 

ou du servage en Grèce‖, en el qual indica que després dels ―temps heroiques‖ (és a dir 

―l‘edat obscura‖ o ―època homèrica‖), es produeix una difusiñ de la dependència a 

Grècia, que es divideix en dues categories principals: 

 

  ―Voyons qu‘ils devinrent dans ces deux principales catégories: asservissement de 

peuples, esclavage de persones. 

  Quand un peuple s‘établit par la force armée au milieu d‘une population qu‘il a soumise 

[...] Tels furent les [...] pénestes [...] Aux termes de leur traité ils ne pouvaient être vendus hors 

du pays, ni être mis a mort; mais ils devaient cultiver la terre en payant une redevance. Ainsi 

fixés au sol et protégés contre l‘arbitraire, ce sont moins des esclaves que des serfs, dont les 

devoirs et les droits étaient réglés par un mutuel accord.‖ (1988 [1847]: 142). 

 

                                                 
52

 D. Plácido (1989: 65-66) ens mostra la diversitat de lectures que es poden fer de les fonts gregues sobre 

la condició de la θητεία, que tendeixen a definir-la com δοσλεία, però que efectivament és descrita per 

Pòl·lux (basant-se en el gramàtic Aristòfanes de Bizanci) descriu com: ―aquellos que siendo libres 

trabajan por un μιζθός‖ (Plácido, 1989: 65). Alguns dels principals representants d‘aquesta contovèrsia 

terminològica són Lencman (1966, 1986), Finley (1983b, c, d), i Gschnitzer (1964, 1976), entre altres 

(vid. capítol 2. 1. 3.) 
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 En aquest punt, Wallon antecedeix en mig segle els articles que publicaria 

l‘historiador alemany Eduard Meyer a finals del segle XIX, i que provocarien un abans i 

un després en els estudis de l‘esclavitud antiga.
53

 En aquests dos articles, Meyer atacarà 

la concepciñ segons la qual l‘esclavatge hauria predominat com la força de treball 

principal a tota l‘època antiga, i front a aquesta, defensarà l‘existència de formes de 

treball ―servils‖ però no esclaves, durant determinades àrees geogràfiques i períodes 

històrics de la Grècia i la Roma antigues. És interessant notar que Wallon defensà la 

mateixa idea en 1837 i 1847, i sense provocar cap repercussió a la historiografia de 

l‘època, mentre que els treballs de Meyer sí despertarien una àmplia onada de respostes 

a favor i en contra dels seus arguments. El motiu d‘això és que els temes de major 

caràcter polèmic en una època i l‘altra foren diferents en funciñ del context en què es 

situen cada un dels autors. Però des de la perspectiva actual, ens cal destacar el paper de 

Wallon en ser un dels primers historiadors en fixar l‘atenciñ en el caràcter no 

estrictament esclau de determinats grups de l‘antiguitat. Un fet que havia sigut notat per 

algun estudiñs meticulñs durant l‘època precedent (com D. Hume, J. Gillies) per al cas 

concret dels ilotes espartans, però que cap autor abans de Wallon havia agrupat tots els 

grups dependents de la Grècia antiga (ilotes, penestes, clarotes...) sota la condició de 

servage, en comptes d‘esclavage. Tal i com hem vist als capítols anteriors, ―esclavitud‖ 

s‘havia convertit en el terme preferit per a definir l‘esclavitud-mercaderia a Europa des 

de finals de l‘edat mitjana, i el terme que s‘havia utilitzat a l‘època romana per a referir-

se a aquesta condiciñ s‘utilitzà, en major mesura, per a referir-se a les obligacions que 

devia prestar bona part del camperolat europeu als seus senyors (autèntics propietaris, 

de iure, de la terra). Però al mateix temps, el caràcter intercanviable d‘ambdñs termes es 

mantingué plenament vigent fins a la primera meitat del segle XIX (en Blair i Wallon 

encara s‘observa aquesta pràctica). El fet que Wallon fixe la seua atenciñ en aquest 

capítol de la seua obra a la distinciñ de significats d‘ambdñs termes (―ce sont moins des 

esclaves que des serfs‖) constitueix un fet a destacar. 

 

 En conclusió, podem dir que l‘obra de Wallon marca la fi d‘una època i l‘inici 

d‘una altra en diversos sentits. En primer lloc, la podem vincular a la tradiciñ 

historiogràfica anterior perquè segueix els cànons metodològics propis de la tradició 

―antiquària‖ (d‘acord amb la definició de Momigliano), i els referents teòrics principals 

                                                 
53

 Ens referim als articles ―Die wirtschaftliche Entwicklung des Altertums‖ (1895), i Die Sklaverei im 

Altertum (1898) (Meyer, 1983b, c), que analitzem més avall.  
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que havien utilitzat els autors des de principis del Renaixement per a aproximar-se al 

tema de l‘esclavatge en l‘antiguitat: la Política d‘Aristòtil, el discurs de Posidoni sobre 

la decadència dels valors primitius i la difusiñ de l‘esclavatge, i les repercussions que 

aquest tingué en la historiografia posterior, des d‘Apià a Orosi, passant per Plini ―el 

vell‖ i Plutarc. 

 

 Però al mateix temps, Wallon pren una sèrie d‘eleccions que sñn ja plenament 

contemporànies. Així, la concepció que predomina a tota la seua obra és la 

―progressista‖, segons la qual l‘època moderna posseïa un caràcter indubtablement 

superior a l‘antiga. Una concepciñ que es troba lligada a la idea de que els europeus 

havien experimentat un avanç gradual cap a la seua emancipaciñ, des de l‘esclavitud 

antiga, a la servitud feudal, i finalment, la constituciñ d‘estats liberals entre els segles 

XVIII i XIX. Però el liberalisme de Wallon presenta un caràcter molt més desenvolupat 

que el dels seus predecessors teòrics del segle XVIII (com Montesquieu i Hume), ja que 

en aquest s‘observa ja una ―ètica del treball‖ i una defensa de la participaciñ política del 

―poble‖, que difícilment trobem entre els autors que hem vist als capítols anteriors. 

Aquests nous interessos portarien a Wallon a realitzar una nova interpretació de 

l‘evoluciñ i el caràcter de la dependència en la Grècia i Roma antigues, i per tant, a fer 

una nova lectura d‘algunes de les fonts principals (com la vida de Soló de Plutarc), i a 

fixar-se en fonts escassament utilitzades durant l‘època anterior, com Pòl·lux.  

 

 Finalment, cal tenir en compte també que Wallon creà la seua obra en un context 

històric molt concret, que és el de la campanya per l‘aboliciñ de l‘esclavatge a les 

colònies franceses, i que per aquest motiu, posseeix elements que es poden atribuir 

únicament a la seua època. L‘interès de Wallon per destruir tots els arguments en què es 

fonamentaven els defensors de l‘esclavatge el porta a obrir camins que no seran 

represos fins a diverses dècades, o fins i tot, més d‘un segle més tard. Ens referim 

concretament a la seua especial atenciñ a la identificaciñ d‘aquells grups que es podien 

definir realment com a esclaus, i a aquells altres que, pel contrari, calia situar com a 

formes de dependència diferent, o fins i tot com a lliures (els thetes). Més sorprenent 

encara resulta la seua reinterpretació de la democràcia atenesa com a república de 

―treballadors lliures‖, i no d‘amos d‘esclaus, una tesi que havia sigut defensada per 

Cavalcanti al segle XVI, i pràcticament no ho tornarà a ser fins a l‘apariciñ de l‘obra de 

Meiksins Wood (1978, 1998) a la fi del segle XX. 
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 La revolució de 1848 portà al govern de París a un nou govern de caràcter molt 

més radical que decidí acabar amb l‘esclavatge a les colònies. Per aquest motiu fou 

creada una comissiñ en la qual participà el subsecretari d‘estat per la Marina, Victor 

Schoelcher i el mateix Wallon, per a redactar el decret d‘aboliciñ de l‘esclavatge. A 

partir d‘aquest moment, bona part de l‘interès ideològic que fins aleshores havia tingut 

l‘obra de Wallon desaparegué, la qual cosa explica el fet que bona part de les seues tesis 

més innovadores no foren represes fins a molt més tard (sovint, a partir de motivacions 

diferents). Per altra banda, el mateix Wallon tampoc contribuí en aquest sentit, ja que 

derivà la seua carrera investigadora cap a altres camps molt diferents de la història,
54

 la 

qual cosa ens mostra que encara no havia nascut una vertadera corrent acadèmica de 

recerca sobre l‘esclavitud antiga. 

                                                 
54

 El més pròxim fou un comentari sobre la Vida de Licurg de Plutarc, publicat el 1850. Durant les 

dècades de 1850 Wallon publicà obres de reflexió religiosa, i en 1864 publicà Richard II, que és la seua 

principal obra historiogràfica (Duchet, 1988: VII-VIII). 
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5. 3. ESCLAVATGE I CAPITALISME A LA HISTÒRIA DE ROMA 

DE THEODOR MOMMSEN 

 

 

 

5. 3. 1. REVOLUCIÓ LIBERAL I ECONOMIA POLÍTICA EN LA HISTÒRIA 

DE ROMA  

 

 

a) La rellevància de l’obra de Mommsen 

 

 Theodor Mommsen fou un dels historiadors més influents i reconeguts del segle 

XIX pels seus estudis en els camps de la història, la jurisprudència i l‘epigrafia 

romanes. L‘any 1902 li fou concedit el Premi Nobel per la seua Història de Roma 

(Römische Geschichte, 1854-1856), que fou una de les obres més llegides i influents del 

segle XIX, i que, encara en l‘actualitat, és objecte d‘interès entre els no especialistes, i 

d‘estudi entre els especialistes. La Història de Roma constitueix també la part de l‘obra 

de Mommsen que té una major rellevància per a l‘objecte de la nostra recerca per 

diversos motius. En primer lloc, cal destacar el fet que a la Història de Roma trobem un 

tractament del tema de l‘esclavatge entre els romans, des d‘una perspectiva que no tenia 

precedents en el context en què fou elaborada. En segon lloc, per la gran influència que 

tingué la Història de Mommsen entre els economistes del segle XIX, entre els quals es 

troben Karl Marx, Friedrich Engels i K. J. Rodbertus, que al seu temps tindran una 

enorme influència sobre els estudis i debats sobre el paper de l‘esclavatge en l‘economia 

antiga del segle XX. El motiu d‘aquesta influència es troba estretament lligat a 

l‘especial atenciñ que Mommsen dedica la descripciñ dels trets característics de 

l‘economia romana, i de la seua evoluciñ des de l‘època de la seua fundaciñ, fins al final 

de la República (que és on finalitza la seua obra). A través d‘aquest interès per 

l‘economia, i al mateix temps, de l‘anàlisi estructuralista de Mommsen de la 

jurisprudència romana (que desenvolupa, especialment, durant les dècades posteriors a 

la publicació de la Història de Roma), aquest es convertí també en una altra de les 

figures decisives en la historiografia del segle XX sobre l‘economia i el paper de 

l‘esclavatge en l‘antiguitat: Max Weber. La figura de Mommsen presenta, per tant, un 
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caràcter central en la història de l‘evoluciñ de la concepciñ i l‘estudi del paper de 

l‘esclavatge en l‘antiguitat clàssica, i per això li dediquem una atenciñ especial a la 

nostra recerca. 

 

 

b) La importància de l’esclavatge en la Història de Roma 

 

  ―Mommsen‘s multi-volume Roman History. Slavery is treated from the outset in an 

unprecedent way, as fundamental to Roman society and history. [...] he uses such terms as 

Sklavenhaltersystem and Sklavenwirtschaft [...] Why Mommsen broke from the tradition of 

historical writing about antiquity in this as in other respects [...] is another enigma I am unable to 

resolve. Neither his liberalism nor his early experience in political journalism offers a sufficient 

explanation, and his biographers appear to be oblivious to this interesting respect of his work.‖ 

(Finley, 1998: 103). 

 

 El tractament que fa Mommsen de l‘esclavitud a la seua coneguda Història de 

Roma (Römische Geschichte, 1854-1856) és vertaderament excepcional si el comparem 

amb el tractament que aquesta institució rep entre les històries de Roma realitzades amb 

anterioritat, i per altra banda, amb l‘escàs interès que existí entre la historiografia 

acadèmica alemanya de la primera meitat del segle XIX pel tema de l‘esclavitud antiga. 

Però és que, tal i com indica Finley, la Història de Roma de Mommsen també es destacà 

per molts altres aspectes. Entre aquests, destaquen de forma important la seua concepció 

―materialista‖ de la història de Roma, ja que atorga una gran importància als aspectes 

econòmics i socials com a motor de la història romana, tal i com ha destacat Mueller 

(1896); o en ser el creador i primer difusor del concepte de ―romanitzaciñ‖ 

(Romanizierung), i d‘una concepciñ plenament ―nacional‖ de la Itàlia romana (Crespo 

Mas, 2008). Per altra banda, la Història de Roma  sembla presentar ja els trets principals 

de la corrent ―modernista‖ que inauguraran els treballs d‘Eduard Meyer, Robert von 

Pohlmann i J. K. Beloch a finals del segle XIX, i que tindrà un gran pes en tota la 

historiografia posterior.
55

 Perquè inicià Mommsen aquest tipus d‘aproximaciñ a la 

                                                 
55

 El debat historiogràfic entre "modernistes", i els seus opositors, els "primitivistes", naix en la darrera 

dècada del segle XIX amb l‘adopciñ de la ―teoria de l‘oikos‖ de Rodbertus per part de Karl Bücher, Die 

Entstehung der Volkswirschaft (1893), i la resposta que aquest rebé per part d‘Eduard Meyer a la 

conferència: Die wirtschaftliche Entwicklung des Altertums (1895). Els ―primitivistes‖, hereus directes 

del paradigma jurisprudencial-civil, defensaren el caràcter radicalment diferent de l‘economia antiga 

respecte a la moderna, a partir d‘una sèrie d‘elements estructurals que determinarien l‘evoluciñ del mñn 

antic, i que no fos des d‘aquest, sinñ a partir de la societat de l‘edat mitjana, el context a partir del qual es 
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història antiga, i perquè afrontà d‘una forma especial el tema de l‘esclavatge, resulten 

qüestions fonamentals per al nostre treball, i que no escapen de certa complexitat, tot i 

que no compartim la perplexitat absoluta que mostra Finley davant d'aquestes. En 

primer lloc, perquè el fet de considerar l‘esclavatge com ―as fundamental to Roman 

society and history‖, no constitueix en absolut un cas estrany respecte a la historiografia 

precedent, tal i com hem pogut comprovar en els capítols anteriors. Tal i com hem 

pogut comprovar més amunt,
56

 durant la primera meitat del segle XIX es produí una 

gran expansió del paradigma jurisprudencial-civil, en el qual l‘esclavatge constituïa un 

dels trets característics essencials de l‘antiguitat, i es convertí en el que, a partir d‘ara 

podem anomenar ―concepciñ progressista liberal de la història‖. Un paradigma que 

també es troba present en Mommsen en els seus punts essencials, com tindrem 

oportunitat de comprovar, a pesar de l‘aspecte ―modernista‖ de la seua obra. 

 

 En aquest capítol  tractem de donar resposta a la qüestió a la qual no li sap donar 

resposta Finley.
57

 Segons Finley, ni la participació de Mommsen en el periodisme 

polític ni el seu caràcter liberal, expliquen aquesta atenció tan especial pel tema de 

l‘esclavatge. En aquest sentit, cal recordar que durant la mateixa època en què aparegué 

publicada la Història de Roma, aparegué publicada la History of Greece de George 

Grote, en la qual es dedicava una escassa atenciñ al paper de l‘esclavatge en l‘economia 

de les poleis gregues, tal i com hem vist més amunt.
58

 Però al mateix temps, l‘apariciñ 

de les obres de Blair (1833) i Wallon (1847), i la relaciñ d‘aquesta última amb les 

opinions de Guizot sobre l‘esclavatge, ens demostren que sí existeix una estreta relaciñ 

entre el liberalisme i l‘interès per l‘esclavitud antiga. L‘obra de Mommsen presenta, en 

certa mesura, la culminaciñ d‘un interès per l‘esclavitud antiga que es trobava en 

creixement, però també presenta una sèrie de característiques que la distancien 

d‘aquests treballs previs (ja que l‘interès de Mommsen va més enllà de l‘abolicionisme 

militant), i al mateix temps, de la història de Grote (entre altres motius, perquè 

                                                                                                                                               
configuraren els elements que donarien lloc a la gran expansiñ comercial de l‘edat moderna, que faria 

possible la revoluciñ industrial i econòmica de l‘època contemporània. Els ―modernistes‖, pel contrari, 

defensaren la idea de què la Grècia i Roma clàssiques assoliren nivells de desenvolupament comparables 

a l‘època moderna, i que entre aquesta i l‘antiguitat no existien diferències estructurals d‘importància. Per 

als modernistes no existeix una evolució progressista de la història, sinó, més aviat, una concepció cíclica 

de la mateixa, amb períodes de creixement i de decadència successius. Al capítol 5. 5. tractem amb detall 

els termes en què es desenvolupà aquest debat. 
56

 Capítols 5. 1. i 5. 2. 
57

 ―Why Mommsen broke from the tradition of historical writing about antiquity in this as in other 

respects [...] is another enigma I am unable to resolve‖ 
58

 Capítol 5. 1. 5. 
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Mommsen no es trobava motivat per oposar-se a la crítica de Mitford a la democràcia 

atenesa). 

 

 En tot cas, no deixa de resultar cert el fet que la Història de Roma de Mommsen 

constituí una notable novetat en diversos aspectes, especialment si es té en compte, com 

fa Finley, que es tracta de l‘obra d‘un especialista en història antiga vinculat a 

l‘Acadèmia de Prússia. La perspectiva històrica inaugurada per Niebuhr i Leopold von 

Ranke a l‘Acadèmia prussiana es considera en l‘actualitat el referent principal des del 

qual interpretar la historiografia acadèmica alemanya del segle XIX, que es 

caracteritzaria per l‘historicisme, el positivisme i la ideologia conservadora (vid. 

Fontana, 2001: 165-172). Segons aquesta interpretació de la historiografia alemanya, 

aquesta es caracteritzaria per la recerca d‘un suposat ―mètode objectiu‖ de reconstrucciñ 

del passat històric a partir de la utilització de fonts considerades objectives per aquests 

autors (com documents administratius i judicials, o els testimonis arqueològics i 

epigràfics), i la seua oposició al caràcter explicatiu i estructuralista de la historiografia 

il·lustrada, i més tard, el marxisme. Aquesta interpretació resulta de gran utilitat per a 

entendre alguns dels paràmetres sobre els quals es construí la historiografia acadèmica 

alemanya del segle XIX, però no ens resulta útil per a entendre algunes de les seues 

produccions més destacades, com la de Mommsen, la qual cosa explica la dificultat amb 

què es troba Finley a l'hora d'ubicar l'obra de l'historiador alemany en el seu context. El 

fet que en l‘Acadèmia prussiana tingueren una gran importància les tendències 

romàntiques i antiil·lustrades que s‘havien desenvolupat durant la lluita contra el domini 

napoleònic, i que el desenvolupament de la corrent historicista fos un dels seus resultats, 

no invalida el fet que en el territori alemany tingueren una enorme importància també 

altres corrents pròpiament ―liberals‖, i amb un important llegat il·lustrat (i 

concretament, de la Il·lustració escocesa).
59

 Aquest fet es posa de manifest si ens fixem 

en algunes de les obres d‘alguns dels grans representants de la nova ―ciència de 

l‘antiguitat‖ inaugurada a la Universitat de Berlin, com Niebuhr o August Boeckh, 

                                                 
59

 Tal i com hem vist més amunt, durant la segona meitat del segle XVIII la Universitat de Gotinga 

s‘havia convertit en un focus de penetració de les idees de la Il·lustració escocesa en Alemanya, com es 

pot observar en les obres dels juristes i especialistes de l‘antiguitat Christian G. Heyne i J. F. Reitemeier. 

Per altra banda, a principis del segle XIX, un dels filòsofs més importants i influents de la Universitat de 

Berlin era Hegel, el pensament del qual constitueix la culminació de la història desenvolupada per la 

Il·lustració francesa, alemanya i escocesa del segle XVIII (i concretament, del paradigma jurisprudencial-

civil). Hegel derivava les seues idees, al seu temps, de Kant, que també constitueix un dels principals 

representants del pensament il·lustrat en el conjunt d‘Europa, i que fa de la fe en el progrés un dels eixos 

fonamentals de la seua filosofia. 
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comprovem que a les seues obres hi ha una combinació de metodologia historicista, 

elements romàntics, però també molts plantejaments filosòfics, jurídics i econòmics 

directament derivats dels ―il·lustrats‖. Concretament, cal destacar el paper de les obres 

de Montesquieu i Adam Smith, els plantejaments de les quals trobem presents en bona 

part dels autors del segle XIX. En el cas de Niebuhr, a més a més, ja hem vist més 

amunt com realitzà una estada de dos anys a Escòcia, que despertà el seu interès per 

l‘evoluciñ de les formes de propietat.
60

 Per altra banda, l'historiador August Boeck 

(deixeble de Wolf, que al seu temps havia sigut deixeble de Heyne), donà un gran 

impuls a l'estudi de les fonts epigràfiques gregues a partir de la creació del Corpus 

Inscriptionum Graecarum (que perseguirien aquesta voluntat ―objectivista‖ dels 

postulats de Ranke). Però al mateix temps, Boeckh fou l'autor de, Die 

Staatshaushaltung der Athener (1817), en la introducció de la qual indicava que la 

superioritat dels antics grecs sobre els seus veïns perses i bàrbars no es podia explicar 

només per les facultats intel·lectuals dels primers, ja que: 

 

  ―to produce external action they require the aid of physical force, the direction and 

combination of which are wholly at the disposal of money; that mighty spring by which the 

whole machinery of human energies is set in motion. For a state, and for a family, a regular and 

settled economy are alike necessary; and as the relations between the state and its members 

depend in great mesure upon the regulations of the public economy, so it becomes impossible to 

obtain a correct insight into the life of the ancients, without a knowledge of their finances.‖ 

(Boeckh, 1842 [1817]: 1-2).
61

 

 

 A partir d'aquesta defensa de la importància de l'estudi econòmic en la 

comprensió del passat, i per tant, d'una aproximaciñ ―materialista‖ a aquest, resulta 

curiós descobrir que Boeckh és considerat un dels campions de les tendències 

historicista i romàntica en la historiografia acadèmica alemanya (vid., per exemple, 

Keller, 2003: 114-115). La resposta que se'ns presenta com a evident, davant d'aquesta 

aparent contradicció, és que les tendències historicista i romàntica de principis del segle 

XIX presenten lligams molt més estrets amb la historiografia il·lustrada del que s'ha 

tendit a interpretar des d'una perspectiva més recent. No ens sembla, per tant estrany, 

que en una línia similar a Boeckh, fos també Mommsen el qui dugué a terme la reunió 

de les fonts epigràfiques llatines en el Corpus Inscriptionum Latinarum. Però al costat 
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 Vid. capítol 5. 1. 4. 
61

 Hem fet servir la traducció a l'anglès realitzada per George Cornewall Lewis (Boeckh, 1842). 
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de totes aquestes qüestions, també cal destacar el context històric particular en el qual 

Mommsen redactà la Història de Roma, que no és d‘acadèmics d‘idees liberals 

moderades, com Niebuhr i Boeck, sinñ d‘un jove d‘idees liberals radical-democràtiques 

que participà de forma activa en el moviment revolucionari del 1848. 

 

 

c) Mommsen en la “Revolució del 1848” 

 

 L‘any 1848 esclatà a París un aixecament revolucionari contra el règim liberal 

moderat de la monarquia de Lluís Felip d‘Orleans que, al cap de poques setmanes, 

s‘expandí com una onada per les ciutats de bona part d‘Europa, i que tingué un gran 

impacte en el territori alemany. Theodor Mommsen (1817-1903), com molts 

contemporanis seus, participà en els moviments revolucionaris de 1848 en Kiel i 

Hamburg, on treballà en l‘ediciñ d‘un periòdic liberal, i fou ferit durant els 

enfrontaments armats (Carreras, 1965: 13). La revolta liberal triomfà en bona part 

d‘Alemanya (inclosa Prússia, on els insurrectes havien obligat al rei a destituir el govern 

i proclamar l‘amnistia), i el 18 de maig es reuniren delegats de diversos estats alemanys 

amb l‘objectiu de redactar una constituciñ per a l‘establiment d‘una república federal 

alemanya (a partir del model estadounidenc). Mommsen participà activament en aquest 

intent de crear un estat liberal en una Alemanya unida. Però al cap d‘uns mesos, les 

forces de la reacció començaren a guanyar força, i cap a finals de maig del 1849, la 

revolució liberal havia sigut reprimida en quasi tota Alemanay. Davant la derrota, 

Mommsen abandonà el principat danès de Holstein, on havia viscut fins aleshores, i 

s‘establí a Leipzig, on aconseguí la càtedra de Dret a la Universitat (Lñpez Barja de 

Quiroga, 2005: 209-210).  

 

 En 1850 Mommsen pronuncià una conferència sobre els Grac que impressionà 

als editors K. Reimer i Hirzel (de tendències liberals també), els quals proposaren al 

jove professor l‘elaboraciñ d‘una història de Roma. El 1851 Mommsen fou expulsat de 

la Universitat pel govern reaccionari del ministre Beust, per la qual cosa es va veure 

amb la necessitat d‘acceptar un avançament del pagament per la redacció de la Història 

de Roma, que emprengué tot just arribà a Zurich, la seua nova residència. En 1854, poc 

després de que aparegués publicat el primer volum d‘aquesta Història de Roma, 

Mommsen escrivia el següent al seu amic, i també estudiñs de l‘antiguitat, Henzel: 
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  ―Podría decirse mucho sobre el tono moderno [...] Las alusiones directas [...] no fueron 

bien aceptadas. Pero piense una cosa: valen para hacer descender a los antiguos de los fantásticos 

coturnos sobre los que aparecen a la masa del público y trasladarlos al mundo real, donde se odia 

y se ama [...] mi intenciñn, pienso yo, era justa y clara; estas eran cosas de las que quería hablar‖ 

(Mommsen, 1954 apud. Carreras, 1965: 14) 

 

 Les crítiques a les quals es refereix Mommsen procediren especialment del camp 

dels acadèmics especialistes en l‘estudi de l‘antiguitat. La major part del públic no 

especialista i d‘idees liberals al qual anava dirigida l‘obra, en canvi, sí que mostrà una 

gran acollida de l‘obra, fins al punt que els editors emprengueren immediatament noves 

edicions. Mommsen es convertia així en un divulgador de masses de les idees liberals, a 

partir de la narració del període històric que seguia rebent una major atenció a les 

escoles i universitats de tota Europa, i que a més, posseïa fortes connexions amb els 

règims de tipus liberal i republicà en l‘imaginari de l‘època. En una altra carta dirigida a 

Henzel el 1850, quan Mommsen encara es trobava en els inicis de la realització de la 

seua Història, li comentava: 

 

  ―Yo había prometido y realmente empezado una historia de Roma fácil de leer y no 

excesivamente detallada –composición y no investigación-, en parte por motivos de tipo 

económico, y en parte porque el trabajo me atraía. Para tal obra, realmente va siendo tiempo, es 

ya más que necesario presentar los resultados de nuestras obras a un público mayor, para no 

dejarnos arrebatar completamente nuestro lugar.‖ (Mommsen, 1850 apud. Carreras, 1965: 12). 

 

  La intencionalitat divulgadora de Mommsen resulta, per tant, clara. És 

important destacar la frase: ―es ya más que necesario presentar los resultados de 

nuestras obras a un público mayor‖, la qual ens demostra la conjunciñ entre les 

tradicions antiquària i filosòfica de la història descrites per Momigliano, tal i com ha 

posat de manifest A. Duplá (2005: 223). La seua obra presenta, de fet, moltes 

connexions amb la History of Greece de George Grote, que aparegué publicada entre 

1846 i 1856. Tal i com hem vist més amunt,
62

 la Història de Grote tenia un caràcter 

marcadament liberal, i en ella destaca la defensa de l‘Atenes democràtica i ―burgesa‖ 

(des del seu punt de vista), front a l‘Esparta de Mitford, que interpretava en clau 

aristocràtica. Grote havia començat a treballar ja en l‘elaboraciñ d‘aquesta Història de 
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Grècia cap al 1826, i durant la mateixa època, un altre fervent defensor del liberalisme 

anglès, John Stuart Mill, concebé la idea de realitzar una història de Roma, que no 

arribaria a dur a terme (Momigliano, 1955e: 218). L‘interès de tots aquests liberals 

radicals (contraris a la vessant conservadora del liberalisme de personatges com Guizot) 

per la història de la Grècia i Roma clàssiques no és gens casual. Es tracta, en tots 

aquests casos, de joves liberals amb estudis universitaris, que volien demostrar la seua 

reacciñ a la interpretaciñ de la Grècia i Roma clàssica que tractaven d‘implantar els seus 

professors, des de plantejaments clarament antirevolucionaris. Un fet que resultava de 

gran transcendència política des del moment en què els revolucionaris nordamericans i 

francesos (i entre aquests, especialment els jacobins), havien presentat els nous règims 

establerts com a restauracions d‘Esparta, Atenes i la Roma republicana. 

 

 L‘època clàssica tenia, per tant, una gran rellevància en l‘ideari polític de la 

primera meitat del segle XIX. Però a diferència del que havia succeït durant el segle 

anterior, en el XIX l‘antiguitat clàssica començà a ser estudiada amb un major 

distanciament i cautela per aquells que volien transformar la societat. Després de 

l‘experiència jacobina, i davant l‘apariciñ d‘un moviment polític contrari a l‘existència 

de la propietat privada (el socialisme), aquests joves liberals tampoc eren partidaris de 

tornar a la idealització de la societat (comunista) espartana que havia tingut tant d‘èxit 

durant el segle anterior (en autors com Rousseau). Aquests punts expliquen la plena 

assumpció de molts dels punts essencials del paradigma jurisprudencial-civil per part de 

Grote i Mommsen. 

 

 

d) Capitalisme i economia política 

 

 Els elements que hem enumerat més amunt ens posen de manifest que el caràcter 

original de l‘obra de Mommsen es comprèn molt millor si s‘ubica en el context concret 

des del qual fou elaborada, no només en el pla històric, sinñ també l‘espacial. El fet que 

Mommsen elaborés la seua fora del marc de la universitat, i estigués dirigida a un públic 

no especialista, i membre de les classes mitjanes amb tendències liberals, ens aporten 

dues claus interpretatives fonamentals. Però encara existeix un tercer element a tenir en 

compte, que és el de la formació teòrica de la qual partia Mommsen. En aquest sentit, 

cal destacar el fet que els estudis universitaris que realitzà Mommsen no foren els 
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―d‘Història‖, sinñ de Dret, la mateixa carrera de la qual es convertiria en professor en 

Leipzig el 1849. Ens interessa destacar aquest aspecte, perquè un dels elements que més 

sorprèn de la Història de Mommsen, contemplada des de la perspectiva actual, és la 

seua gran atenció als aspectes econòmics, fins al punt que sembla avançar-se a la 

interpretació de la història de Marx i Engels. Diversos estudiosos de la historiografia 

d‘aquest període i de l‘obra de Mommsen, com M. I. Finley (1982: 42-43=1998: 103), 

A. Demandt (1995) i L. Capogrossi Colognessi (2008), han destacat que l‘economia 

adquireix una importància a la Història de Roma de Mommsen en un sentit sense 

precedents en la historiografia de l‘antiguitat. Capogrossi Colognessi, que és un dels 

autors que ha dedicat una major atenciñ a aquest aspecte de l‘obra de Mommsen, indica 

el següent: 

 

  ―Sistematica e capillare appare l‘atenzione dell‘autore per le transformazioni 

economico-sociali romane [...] Sin dalle prime edizione della Storia si evidenzia così un 

interesse nuovo per aspetti del tutto ai margini della visuale dello storico, ponendosi allora le 

premesse per la formazione di una vera storiografia economica di Roma. Che maturerà, però, 

solo nel corso delle generazioni immediatamente successive‖ (2008: 70). 

 

 Per generazioni successive Colognessi es refereix al fet que l‘interès pels 

aspectes econòmics de Mommsen serà reprès i continuat per autors com Max Weber i 

Michel Rostovtzeff durant el transcurs dels segles XIX al XX,
63

 mentre que durant els 

anys immediatament successius a la publicaciñ de l‘obra de Mommsen, aquesta no 

despertà un interès per les qüestions econòmiques entre els especialistes de l‘antiguitat 

de la universitat alemanya (1998: 103). No obstant, aquest fet no ens hauria de causar 

estranyesa si tenim en compte Mommsen era un professor jove i sense gaire renom en el 

món acadèmic en el moment en què es publicà, per primer cop, la seua obra, que ni tan 

sols anava dirigida al públic acadèmic. Però cap a finals del segle XIX, quan Mommsen 

gaudia d‘una gran reputaciñ, resulta lògic pensar que aquest pogués despertar l‘interès 

per l‘estudi de l‘economia romana entre algun dels seus alumnes, entre els quals destaca 

de forma especial (per a l‘objecte de la nostra recerca) la figura de Max Weber.
64

 Però 

tornant a l‘obra de Mommsen, el que ens ha sorprès descobrir és que cap dels autors que 

hem citat més amunt (Demandt, Finley i Colognessi) ha provat d‘aportar una explicaciñ 

a l‘interès ―inèdit‖ de Mommsen pels aspectes econòmics. Un interès que presenta una 
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clara vinculació amb la filosofia jurídica del segle XVIII, i concretament, amb les 

teories desenvolupades per la ―Il·lustraciñ escocesa‖, tal i com es pot observar al 

següent fragment dels inicis de l‘obra de Mommsen: 

 

  ―La agricultura y el comercio se enlazan íntimamente con el progreso constitucional y 

la riqueza exterior de los estados; no puede dejar el historiador de hacer a ellas continuas 

alusiones. [...] 

  Ya sabemos que para los pueblos de Italia el tránsito de la vida pastoril a la vida 

agrícola se había efectuado antes de su llegada al suelo de la Península. El sistema agrícola es la 

base de todo sistema de sus ciudades‖ (1965a [1854-56]: 241).
65

 

  

 En aquests fragments considerem que s‘observa una clara influència de la teoria 

de les etapes de la Il·lustraciñ escocesa sobre l‘obra de Mommsen. La formaciñ jurídica 

de Mommsen i la seua ideologia liberal expliquen que aquest pogués conèixer les obres 

d‘alguns dels autors escocesos més coneguts, com Adam Ferguson i Adam Smith. En 

1789 Reitemeier ja havia demostrat un gran coneixement de les obres d‘aquests autors, i 

durant la dècada de 1840 Marx llegí les obres d‘Adam Smith i Adam Ferguson (Levine, 

1987: 435). Durant la primera meitat del segle XIX l‘economia política començà a 

convertir-se en un objecte d‘interès cada cop major, no només per part dels partidaris 

del règim econòmic liberal (els ―economistes clàssics‖: Smith, Mill, Ricardo i Malthus), 

sinñ també, i de forma significativa, pels seus opositors (tant els partidaris de l‘Antic 

Règim, com els nous socialistes).
66

 El motiu d‘aquest interès procedia, en bona mesura, 

dels forts desequilibris socials que experimentaren les societats alemanya i francesa 

durant aquest període històric, com a conseqüència de la dissolució del sistema 

econòmic i social de ―l‘Antic Règim‖ amb la supressiñ de les vinculacions a la terra, la 

qual cosa significà un procés de concentració de terres, que provocà un fort 

empobriment de la població rural. Simultàniament, en aquests països es produí un 

augment del poder d‘una elit financera, que arribà a controlar les inversions d‘aquests 

països (de forma directa o indirecta) al mateix temps que especulava amb borsa (amb el 

subsegüent risc que això comportava). Aquesta elit econòmica s‘alià en moltes regions 
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amb els règims de la Restauració, o bé amb sistemes liberals molt moderats, com el de 

la monarquia de Lluís Felip d‘Orleans. Un dels grans motors de l‘onada revolucionària 

de 1848 fou la forta animadversió popular que existia contra aquesta nova elit 

econòmica, que s‘uní a les demandes democratitzadores de la vessant radical del 

moviment liberal. En 1850 Marx descrivia, al 18 de Brumari de Lluís Bonaparte, de la 

següent manera el conflicte que havia enfrontat a bona part de la societat francesa al 

règim d‘Orleans el 1848: 

 

  ―Lo que dominó bajo Luis Felipe no fue la burgesía francesa, sino una fracción de ella: 

los banqueros, los reyes de la Bolsa [...] la llamada aristocracia financiera. [...] La burguesía 

industrial propiamente dicha constituía una parte de la oposición oficial [...] Su oposición se 

manifestaba más decididamente a medida que se destacaba más el absolutismo de la aristocracia 

financiera [...] La burguesía industrial veía sus intereses en peligro; la pequeña burgesía estaba 

moralmente indignada; la imaginación popular se sublevaba. (Marx, 1985 [1850]: 104-108).  

 

 Theodor Mommsen, que participà activament en la revolució del 1848 del costat 

del que Marx anomenava la ―petita burgesia‖, compartia plenament l‘animadversiñ 

contra aquesta ―aristocràcia financera‖. Mommsen havia observat l‘empobriment de la 

població rural alemanya com a conseqüència de la concentració de terres que havien dut 

a terme els grans capitalistes (els nous grans propietaris, o junkers, procedents, tant de 

l'antiga aristocràcia, com de l'alta burgesia), i com aquests s‘havien aliat amb els 

governs conservadors que frustraren l‘intent de constituir una república federal 

alemanya, i havien dut a terme una forta repressió contra els revolucionaris.
67

 Mentre 

escrivia la Història de Roma al seu exili suís, Mommsen descobria una equivalència 

evident entre els grans propietaris romans que expulsaven de les seues terres als 

ciutadans (segons el discurs de Tiberi Grac recollit per Apià i Plutarc), i els capitalistes 

alemanys que compraven terres de les quals havien sigut desposseïts els petits 

camperols (per efecte de l‘aboliciñ de les vinculacions a la terra). A la seua Història, 

Mommsen reflexiona sobre els efectes socials d‘aquesta transformaciñ, que s‘hauria 

començat a produir a Roma durant la fase prèvia a la I Guerra Púnica: 

 

  ―En esta época fue cuando principió también la gran propiedad y el cultivo en gran 

escala [...] por doquiera que se instala destruye la antigua clientela de los poseedores precarios. 
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Así como en los tiempos modernos, nuestros grandes agricultores se fundan principalmente 

sobre las ruinas de la pequeña propiedad agrícola, transformando en una vasta hacienda la 

modesta herencia del antiguo aldeano, así también, por la disminución de las clientelas agrícolas, 

fue principalmente como el nuevo sistema llegó a reducir la clase de los pequeños labradores‖ 

(1965a: 552-553) 

 

 És important destacar que aquest fragment, fortament influït pels esdeveniments 

de l‘època de Mommsen, és titulat ―Economia Política‖, la qual cosa evidencia que 

Mommsen havia llegit, com a mínim, alguna obra d‘aquesta matèria, tant del segle 

XVIII com de la primera meitat del XIX, la qual li hauria transmès la teoria de les 

etapes de la Il·lustraciñ escocesa, a més d‘una interpretaciñ de la història que actualment 

qualificaríem de ―materialista‖. Tal i com hem indicat més amunt, durant la primera 

meitat del segle XIX (i especialment, durant la dècada de 1840) aparegueren publicades 

diverses obres d‘economia política especialment crítiques amb els efectes negatius del 

model econòmic liberal sobre els sectors més humils de la societat que pogueren arribar 

a les mans de Mommsen.
68

 Però de ser així, cal tenir en compte també que Mommsen 

no es pot ubicar entre els intel·lectuals que comencen a establir les bases del pensament 

socialista durant aquest període (com Proudhon o el mateix Marx), sinó que aquest 

manté una concepciñ plenament liberal de l‘economia. La descripciñ de l‘economia 

política dels romans que hem citat més amunt, ve seguida d‘una reflexiñ que concorda 

perfectament amb la tesi principal de l‘anàlisi històric d‘Adam Smith, en la qual juga un 

paper fonamental l‘esclavatge com a fre per al desenvolupament del treball lliure i del 

comerç (i com a conseqüència, del desenvolupament econòmic), tal i com podem 

observar a continuació: 

 

  ―Roma no tiene clase media, propiamente dicha, de fabricantes y de comerciantes 

independientes, y su falta es causa de la concentración precoz y desmedida de los capitales, por 

una parte, y de la esclavitud, por la otra. Acostumbrábanse entre los antiguos, y esta era una 

consecuencia forzosa de la posesión de muchos esclavos, dedicar estos a pequeñas operaciones 

propias de la ciudad. [...] Los ricos negociantes e industriales eran los mismos ricos propietarios. 

Por una parte, habían sido siempre especuladores y capitalistas; acumulaban en sus manos los 
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créditos hipotecarios, los grandes negocios, los abastos, y las empresas de trabajo público. Por 

otro lado, como en las ideas y en las costumbres de la sociedad romana sólo tenían importancia 

la propiedad territorial; como sólo esta daba derechos políticos [...] sucedió, con frecuencia, que 

el especulador afortunado lo primero que hacía era inmovilizar parte de sus capitales.‖ (1965a: 

557-558). 

 

 L‘existència de l‘esclavatge es converteix, per tant, en el factor decisiu que 

impedí que l‘economia romana avancés en un sentit més beneficiós per al futur de la 

constituciñ política, social i econòmica d‘aquesta societat. En aquest sentit, Mommsen 

coincideix plenament amb la tesi fonamental de la interpretaciñ de l‘antiguitat del 

paradigma jurisprudencial-civil. Però al mateix temps, al discurs de Mommsen, 

s‘observa també un èmfasi en les males pràctiques dels grans capitalistes i especuladors 

que no trobem als textos de Montesquieu i Smith, que és un producte clar del context 

previ a la Revolució de 1848, i que, més tard, tornem a trobar en els discursos històrics 

d‘altres historiadors alemanys, com Eduard Meyer i Max Weber.
69

 Per a la realització 

d‘aquesta crítica a les pràctiques ―capitalistes‖ Mommsen disposava d‘una àmplia base 

teòrica procedent de la pròpia època clàssica (en la qual destaquen els noms de 

Posidoni, Tiberi Grac i Plini ―el vell) al voltant de les idees de corrupciñ i decadència.
70

 

Però en Mommsen els discursos d‘autors com Posidoni sñn buidats del seu contingut 

fatalista propi del pensament clàssic (mantingut per molts autors moderns fins al segle 

XVIII), i sñn contemplats des d‘una perspectiva fonamentalment econòmica, que el 

porten a fer una descripció materialista de l'estructura de la societat romana i de la seua 

evolució al llarg del temps. El tipus d'anàlisi dut a terme per Mommsen presenta una 

similitud tan gran amb aquell que començarien a desenvolupar Marx i Engels durant la 

mateixa època, que G. H. Mueller ha definit la perspectiva històrica de Mommsen com 

a ―non-Marxist materialism‖. Així, segons G. H. Mueller: 

 

  ―At first glance the History of Rome looks quite conventional; nothing much seems to 

distinguish it from Ranke‘s or even Voltaire‘s approach to history. However, while the dynamic 

that drives history is indeed political, the real issues are not personal nor dynastic nor military. 

Rather, politics is conceived by Mommsen as the struggle of material interests and hence as class 

struggle.‖ (Mueller, 1986: 6). 

 

                                                 
69

 Vid. capítols 5. 5. 3., 5. 5. 4., 5. 5. 5. 
70

 Cfr. Demandt (1995: 58) i Momigliano (1982). 
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 Mueller afegeix, a més a més, que el principal assoliment de la Història de 

Roma és: ―his interpretation of the grouth of Rome as the growth of financial (fiscal), 

commercial and agrarian (rental) capitalism‖ (1986: 6). Una interpretació que, com 

hem vist més amunt, té uns orígens clarament vinculats al context històric en què 

escrigué Mommsen la seua obra. No resulta estrany, per tant, que Max Weber 

descrigués a Mommsen com el principal responsable del tipus d'anàlisi que emprengué 

durant la darrera dècada del segle XIX al voltant de la història agrària romana, i de 

l'estructura econòmica general del món antic (Mueller, 1986: 10).
71

 

 

 En resum, podem dir que la combinació de tots aquests elements portaren a 

Mommsen a construir un discurs d‘una gran coherència interna sobre l‘evoluciñ 

socioeconòmica de la societat romana. A conseqüència d‘això l‘obra de Mommsen es 

convertí en una de les obres de referència principals dels economistes de la segona 

meitat del segle XIX s‘interessaren per les característiques i l‘evoluciñ experimentades 

per l‘economia romana. Entre aquests autors es trobaven Karl Marx, F. Engels i K. 

Rodbertus, que es veurien fortament influïts per la interpretació de Mommsen de 

l‘economia romana, i tindran un paper fonamental en el desenvolupament de la 

historiografia econòmica i social de l‘antiguitat del segle XX.
72

 Per altra banda, 

Mommsen també constituirà una de les principals influències dels iniciadors del debat 

entre les interpretacions ―modernista‖ i ―primitivista‖ de l‘economia antiga, com sñn 

Rodbertus, Eduard Meyer i Max Weber (el qual considerà a Mommsen com un dels 

seus ―mestres‖ principals).
73
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 Römische Agrargeschichte (1891), Agrarverhältnisse im Altertum (1897). 
72

 Vid. capítol 5. 4.  
73

 Vid. capítol 5. 5. 
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5. 3. 2. L’ESCLAVATGE EN L’EVOLUCIÓ SOCIOECONÒMICA DE ROMA 

 

 

a) Divisió de les terres i valoració positiva del treball a la Roma arcaica 

 

 La base sobre la qual inicia el seu treball Mommsen és la teoria de Niebuhr 

sobre l'ager publicus que, com hem vist, es convertí en una de les reflexions més 

influents sobre la història romana, i al mateix temps, dels problemes del present, de la 

primera meitat del segle XIX. En Alemanya, l'èxit de les tesis de Niebuhr fou enorme, i 

es convertí en la base de molts dels estudiosos de l'època, tant en el camp de la història 

de Roma, com en altres camps d'estudi, com l'antropologia o l'economia. A partir de la 

dècada de 1840, autors com Charles Pecquer en el camp de l'economia política, o 

August von Haxthausen en el de la comparació etnològica, començaren a prestar un 

interès cada cop major al que anomenaren el ―comunisme primitiu‖ (Momigliano, 1982: 

16-17). Segons Pecquer, el ―comunisme‖ constituïa la natura de l'ésser humà, i l'estat 

primitiu de felicitat dels éssers humans que havia sigut destruït amb l'aparició de la 

propietat privada (Levine, 1987: 439). Els autors escocesos ja havien escrit al segle 

XVIII sobre l'evoluciñ de la propietat col·lectiva, pròpia de les societats ―salvatges‖, a 

la privada, pròpia d'estadis evolutius posteriors, però els estudiosos del segle XIX 

alteraren de forma significativa la concepció escocesa, en centrar el seu focus d'interès, i 

atribuir valors positius, a les fases més primitives de la societat durant les quals hauria 

predominat la propietat col·lectiva. A la Història de Roma de Mommsen es trasllueix 

aquesta concepció, tot i que ell no compartia la ideologia socialista d'alguns 

contemporanis seus, tal i com es fa evident al següent fragment: 

 

  ―La comunidad agrícola y la ciudad constituida por la asociación de las familias estaban 

ligadas entre sí por íntimas relaciones, y mucho tiempo después de la fundación de Roma se 

encuentran todavía verdaderos comunistas viviendo y explotando el suelo en común.‖ (1965a 

[1854-56]: 241-242) 

 

  Aquest tipus de propietat es correspondria a les primeres fases de la història de 

Roma i la resta de pobles itàlics, que segons Mommsen es trobarien en ―el trànsit‖ del 

mode de vida ramader a l‘agrícola (1965a [1854-56]: 241). No obstant, Mommsen 

indica també que, ―des d‘un principi‖, la possessiñ de la terra es trobaria dividida entre 

els diferents camperols a títol individual, a pesar de que davant la comunitat, es tractés 
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d‘una propietat comú (de la qual només en podia extreure el seu fruit en tant en quant 

fos ciutadà). Mommsen es manté fidel, per tant, a la tesi de Niebuhr. No obstant això, 

des del període previ a l‘expulsiñ dels reis, hauria existit ja una desigualtat social, entre 

―els grans propietaris‖ i la massa de la població, que Mommsen descriu així: 

 

  ―La masa de los proletarios se componía de libres poseedores a título precario [...], 

descendientes en su mayor parte de familias que habían venido a menos, de clientes y de 

emancipados [...] Establecido sobre una parcela de terreno, poseía de hecho, si no de derecho, su 

campo y su ganado, su mujer y sus hijos, lo mismo que el propietario‖ (1965a [1854-56]: 250) 

 

 Així, Mommsen situa en l‘inici de la divisiñ social les persones lliures pobres, i 

generalment propietàries (encara que d‘un petit terreny). També situa en aquest estadi 

alguns esclaus, que, a més de ser una minoria, rebrien un tracte pràcticament prou 

humanitari, ja que tant lliures com esclaus compartien el treball de la terra (d‘acord amb 

el discurs de Posidoni). Mommsen ens presenta aquest estadi com una situació de gran 

estabilitat social i política, que resultava garantida per l‘armonia entre les classes socials 

que existia durant aquest període històric, que descriu així: 

 

  ―Como aún era desconocida la funesta clase de los intermediarios y de los empresarios 

agricultores, el propietario vivía unido a la gleba lo mismo que el campesino [...] era un elogio 

ambicionado para el ciudadano rico ser un buen agricultor. [...] Estos hábitos crearon, al mismo 

tiempo, buenas relaciones entre los grandes y los pequeños, y evitaron los grandes peligros 

anejos a las constituciones aristocráticas. ― (1965a [1854-56]: 249). 

 

 La descripciñ que fa Mommsen d‘aquest període històric, a més de presentar 

clares ressonàncies posidonianes, presenta una visió altament positiva de les relacions 

socials de tipus patriarcals de l‘Antic Règim pròpia del romanticisme alemany, que, a 

primer cop d‘ull, contrasta amb la ideologia liberal de l‘autor. No obstant, cal destacar 

el fet que, a partir de l‘onada revolucionària del 48, es produeix una divisiñ entre una 

part important del liberalisme radical, per un costat, i del moviment obrer.
74

 És possible 

que aquesta divisiñ ocasionés el reforçament d‘una concepciñ més jeràrquica de la 

societat en liberals com Mommsen.  

 

                                                 
74

 Vid. Hobsbawm (1998: 109-126). 



559 

 

 Per altra banda, cal destacar també l‘alt nivell de coincidència que presenta la 

interpretaciñ que aquí fa Mommsen d‘aquest període de la història de Roma, amb la 

defensada per Eduard Meyer a les conferències ―Die wirtschaftliche Entwicklung des 

Altertums‖ (1895), i Die Sklaverei im Altertum (1898), que són considerats els textos 

iniciadors de la interpretaciñ ―modernista‖ de l‘economia antiga. En aquestes 

conferències Meyer defensa la idea de que en l‘antiguitat també hauria existit una fase 

―capitalista‖, equivalent a l‘època moderna, que hauria vingut precedida d‘una etapa 

molt semblant a l‘edat mitjana. Meyer identificava a les èpoques arcaiques de la Grècia 

i Roma antigues els trets essencials d‘una societat feudal, els quals reconeixia 

principalment per les relacions socioeconòmiques entre les classes altes i baixes de la 

societat, tal i com podem observar al següent fragment: 

  

  ―La primera época de la Antigüedad, la época de Homero [...] merece ser calificada [...] 

con el nombre de Edad Media, y la época de florecimiento de la Antigüedad equivale a los 

tiempos modernos [...] De donde se desprende [...] si la servidumbre de la época homérica, 

corresponde a las condiciones económicas de la Edad Media cristiana, ello quiere decir, 

lógicamente, que la esclavitud de la época siguiente corresponde al trabajo libre de los tiempos 

modernos y nació al calor de los mismos factores que han dado vida a éste.‖ (1983c [1898]: 

153).
75

 

 

 La coincidència dels plantejaments de Mommsen amb els de Meyer ens mostra 

el predomini d‘una tendència de la historiografia acadèmica alemanya del segle XIX a 

contemplar l‘antiguitat amb un tipus de proximitat similar a la de la literatura humanista 

dels segles XV al XVIII, que a França i Gran Bretanya quedaria desbancada com a 

conseqüència del triomf de les revolucions liberals (o burgeses) en aquests dos països. 

A partir d‘aquí podem observar com en la historigrafia acadèmica alemanya es 

configurà, des de l‘època de Niebuhr, una concepciñ de l‘estructura socioeconòmica de 

l‘antiguitat particular, que no coincideix plenament amb l‘esquema progressista creat 

per l‘escola escocesa, i traslladat a França per autors com Volney, Condorcet, i 

finalment, Guizot. És important destacar aquest aspecte, perquè a Gran Bretanya i 

França l‘esquema progressista creat per la ciència escocesa es mantindria amb molt pocs 

canvis, i es convertiria en el paradigma interpretatiu principal de la història durant el 

segle XIX, i fins a l‘època actual. El fet que a Alemanya es configurés una interpretació 

                                                 
75

 En el capítol 5.5.3 tractem amb més detall l‘obra de Meyer, així com els termes en què es 

desenvoluparia el debat entre ―primitivistes‖ i ―modernistes‖. 
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alternativa de la història resulta un element de gran rellevància, i que es troba lligada a 

la reacció ideològica al domini exercit per Napoleó a principis de segle, com hem vist 

més amunt (cap. 5. 1. 3). Però al mateix temps, cal tenir en compte també que en 

Mommsen i Meyer no trobem ja el tipus de proximitat cap a l‘època antiga que sentiren 

els primers humanistes i mantingueren diversos autors fins a finals del segle XVIII. Els 

dos autors alemanys acceptaren l‘existència d‘una sèrie d‘elements que eren 

característics de l‘antiguitat, i no es trobaven a l‘època moderna, com la centralitat de la 

ciutat-estat i de la figura del ciutadà soldat, i la utilitzaciñ de l‘esclavatge com la forma 

de treball preferida pels grans propietaris que aspiraven a augmentar els seus recursos.
76

 

Però en aquest últim punt cal establir una diferència fonamental entre la interpretació 

―primitivista‖, que es manté fidel a tots els plantejaments del paradigma progressista, i 

la ―modernista‖, que planteja una interpretaciñ alternativa de l‘antiguitat. Així, mentre 

els primitivistes tendeixen a destacar el paper de l‘esclau, com el tipus de treball 

característic de tota l‘època antiga, els modernistes tendeixen a destacar aquells períodes 

en què haurien tingut una major importància altres formes de treball ―per a altres‖, i 

aquelles en què l‘esclavatge s‘hauria destacat més (cosa que succeiria en aquells 

contextos on es produïren majors acumulacions de ―capital‖).  

 

 En Mommsen es fa clarament perceptible aquesta característica de la corrent 

modernista quan indica que durant el període anterior a l‘expulsiñ dels reis de Roma: 

―eran todavía raros los esclavos; en su lugar se veían trabajadores libres‖ (1965a: 

249). En la visiñ de Mommsen, l‘escassa importància de l‘esclavatge posaria de 

manifest les virtuts d‘una època en què encara no s‘havien difñs els efectes destructors 

de la concentraciñ de capitals i terres a gran escala. Mommsen descriu l‘organitzaciñ 

econòmica d‘aquest període com la causa de l‘èxit de l‘expansiñ romana i de la seua 

estabilitat política i social, tal i com podem observar al següent paràgraf: 

 

  ―La constituciñn de la propiedad en gran escala no fue en la Roma primitiva un ataque a 

la economía general del sistema político; lejos de esto, prestó servicios esenciales. Creó para una 

porción de familias una existencia fácil, bajo y fuera de la propiedad pequeña y media. La clase 

de los propietarios, más independientes aún [...] proporcionó a la ciudad sus jefes naturales y sus 
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 En Mommsen aquests aspectes diferenciadors de l‘antiguitat tenen un pes molt major que en Meyer, el 

qual tracta de minimitzar la importància d‘aquestes diferències respecte a l‘època moderna com a 

conseqüència de la seua polèmica amb els ―primitivistes‖. 
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gobernantes; la de los labradores no propietarios vino a ser para la colonización exterior un 

ejército siempre dispuesto‖ (1965a [1854-56]: 250) 

 

  És important destacar, en aquest punt, que Mommsen no manté la interpretació 

igualitària de l‘economia romana durant les primeres fases de la seua història que havia 

predominat entre els humanistes dels segles XV al XVIII. La interpretació que trobem 

aquí de la Roma arcaica es troba dominada per les relacions socials desiguals, i a pesar 

d‘això, Mommsen presenta una visiñ altament positiva, que pareix concordar més amb 

el desig romàntic de tornar a la societat de l‘Antic Règim, que no pas amb la ideologia 

d‘un revolucionari liberal.
77

 No obstant això, a l‘obra de Mommsen també trobem la 

valoració positiva del treball que ja descobríem en Wallon, i que col·loca a la classe 

treballadora com l‘autèntic fonament de l‘estat, tal i com demostra al següent fragment: 

 

  ―Muchos pueblos han sido vencedores y conquistadores; pero ninguno ha sabido 

apropiarse la tierra como el pueblo romano, regándola con el sudor de su frente después de su 

victoria [...] El campesino romano defendía su campo con tanto éxito como tenacidad. El 

dominio del suelo constituye la fuerza del hombre y la del Estado. La grandeza romana tuvo su 

más inquebrantable fundamento en el derecho absoluto e inmediato del ciudadano sobre la tierra 

y en la unidad compacta de la clase fuerte y exclusiva de los labradores‖ (1965a [1854-56]: 241). 

 

 En aquest punt Mommsen presenta una coincidència absoluta la tesi fonamental 

de les Considérations de Montesquieu, que de la mateixa manera que Mommsen, feia 

descansar l‘èxit de l‘expansiñ romana en la seua estructura socioeconòmica, tal i com 

han posat de manifest A. Momigliano (1955b) i A. Demandt (1995: 57). Això no 

significa que Mommsen s‘inspirés necessàriament en l‘obra de Montesquieu, ja que de 

fet, l‘èmfasi en el poder del ciutadà-soldat havia sigut destacat des dels inicis del 

Renaixement per humanistes republicans, com Palmieri i Maquiavel. Però a diferència 

dels seus predecessors dels segles XV al XVIII, Mommsen s‘oposa radicalment a la 

idea segons la qual el treball hauria sigut objecte de menyspreu en l‘antiguitat, tal i com 

podem observar a continuació: 

 

  ―Si se quiere tener la medida de la industria romana de esta época no debe tomarse en 

consideración un estado de cosas más reciente, cuando una innumerable multitud de esclavos 
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 En aquest punt sí que ens trobem amb una dificultat interpretativa respecte al pensament de Mommsen. 

És possible que aquest es trobés tan influït pel context romàntic alemany que no fos conscient de la forta 

visió conservadora i antiliberal que es desprén d'aquesta part de la seua obra. 
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desempeñaba oficios en provecho de su señor [...] En Roma, lo mismo que en todas partes, en el 

comienzo de la civilización, al que forja la reja y la espada se le tiene en la misma estima que al 

que las maneja; aún se está muy lejos de ese desdén soberbio de la posteridad para todo lo que es 

trabajo artesano.‖ (1965a [1854-56]: 251-252) 

 

 La idea que aquí defensa Mommsen s‘oposa radicalment a la idea presentada 

pels autors socràtics i per Ciceró, que durant el segle XVIII havia adquirit un caràcter 

gairebé paradigmàtic.
78

 El motiu d‘això és que, tant els defensors del paradigma 

humanista, com els del jurisprudencial-civil, no posseïen encara la valoració altament 

positiva del treball d‘arrels burgeses, protestants i whig, que començaria a obtindre un 

gran èxit de difusió durant la primera meitat del segle XIX, fins a convertir-se en 

paradigmàtica durant la segona meitat (i contra la qual, reaccionaria amb violència 

Nietzsche). El canvi de perspectiva s‘hauria començat a produir a partir del moment en 

què autors com Montesquieu i Adam Smith començaren a destacar que el menyspreu 

del treball entre els antics, lluny de ser una actitud digna d‘alabança, constituïa un signe 

evident de les debilitats estructurals de les societats de l‘antiguitat, que els havien 

impedit posar en funcionament algunes de les eines econòmiques més poderoses (com 

el comerç, la utilització del treball assalariat, i la competència). En un sentit similar, 

Hegel criticaria l‘actitud dels antics envers el treball com un dels motius de que aquests 

no hagueren arribat a fer extensible la llibertat fins als límits que s‘havia fet a l‘època 

moderna.  

 

En tots aquests autors s‘observa, per tant, un canvi d‘actitud envers la concepció 

―clàssica‖ del treball, però cap d‘ells arribà a expressar, com feren, primer Wallon 

(1847),
79

 i després Mommsen (1854), que durant determinades etapes de la Grècia i 

Roma antigues el treball havia arribat a ser valorat, i que això, havia constituït el motiu 

del progrés social, econòmic i cultural que havien experimentat aquestes societats 

durant els períodes arcaics de la seua història. D‘aquesta manera, Wallon i Mommsen 

adapten la interpretació positiva que fa A. Smith del treball lliure a l‘època antiga, de 

manera que s‘hauria produït una evoluciñ inversa a la de l‘època antiga: no d‘extensiñ 

del treball sinó de la seua reducció, i en comptes de progrés, decadència. Mommsen 

indicava que l‘actitud de menyspreu envers el treball s‘hauria començat a difondre 

només en una època posterior, quan el treball esclau adquirí una major importància. 
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 Vid. capítol 3. 1. 2. 
79

 Vid. apartat 5. 2. 3. d. 
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Mommsen interpretava així la crítica de Posidoni i altres autors romans (com Plini ―el 

vell) a la ―corrupciñ de les virtuts primitives‖, en la qual era valorat de forma positiva el 

treball directe del camp. El que ja no feren cap dels autors antics en cap cas fou valorar 

de forma positiva també el treball artesanal, la qual cosa constitueix una aportació clara 

de la mentalitat liberal de Mommsen. 

 

 

b) L’expansió de Roma i l’esclavatge: connexions amb les obres de Tocqueville i 

Cairnes 

 

 La següent fase en l‘evoluciñ de l‘estructura socioeconòmica de Roma es 

produeix en el moment en què Roma es converteix en una república i inicia la seua 

expansió per Itàlia. Una expansió que provocà canvis en la societat romana, entre els 

quals destaca el naixement d‘una nova classe de propietaris: 

 

  ―En esta época fue cuando principiñ también la gran propiedad y el cultivo en gran 

escala. La gran propiedad no fue, sin duda [...] desconocida en los tiempos antiguos; pero 

entonces no era administrada en conjunto: no había más que un pequeño cultivo, multiplicándose 

en cada dominio grande [...] Cosa notable: desde su principio utilizó este cultivo preferentemente 

el trabajo de los esclavos [...] No sabemos los progresos que habría hecho a fines del siglo V; 

pero es lo cierto que no había vencido a la forma antigua [...] Es, empero, necesario reconocer 

también que por doquiera que se instala destruye la antigua clientela de los poseedores precarios. 

Así como en los tiempos modernos, nuestros grandes agricultores se fundan principalmente 

sobre las ruinas de la pequeña propiedad agrícola [...] fue principalmente como el nuevo sistema 

llegó a reducir la clase de los pequeños labradores‖ (1965a [1854-56]: 552-553) 

 

 Existeixen tres elements d‘aquest fragment que ens interessa destacar de forma 

especial: en primer lloc, la idea segons la qual les grans propietats serien treballades 

únicament per esclaus; en segon lloc, que durant el període previ a la I Guerra Púnica 

aquest nou model econòmic encara no havia superat a l‘antic; i en tercer lloc, els efectes 

altament destructius del nou model econòmic. Així doncs, per a Mommsen, les grans 

propietats que comencen a aparèixer en aquesta època tenen efectes altament negatius 

per a la societat romana, ja que en aquestes es produeix una substituciñ de la mà d‘obra 

lliure per l‘esclava (aquí comprovem, un cop més, com Mommsen adapta la tesi d‘A. 

Smith a la Roma antiga). En el pensament de Mommsen s‘uneixen la reacciñ de la seua 
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època contra la concentració de terres en mans dels grans propietaris alemanys (els 

junkers) i el poder de ―l‘aristocràcia financera‖, amb la ideologia liberal del treball, que 

elogiava els beneficis del treball lliure, i criticava els inconvenients de l‘esclau. La uniñ 

d‘aquests elements porten a Mommsen a crear el personatge del gran capitalista 

propietari d‘esclaus, com la figura més perversa de la història de Roma. I coneixent la 

voluntat declarada de Mommsen de crear una obra de rellevància política (i no només 

històrica), resulta evident l‘associaciñ del propietari d‘esclaus romà amb els grups 

dominants de la seua època (els mateixos que havien dirigit la repressió dels 

revolucionaris del 1848). 

 

 Si unim aquests elements de caràcter ideològic amb l‘interès de Mommsen per 

l‘economia política, podem comprendre d‘una forma més clara el procés que el portà a 

crear els conceptes de Sklavenhaltersystem (sistema d‘esclaus i amos: halter) i  

Sklavenwirtschaft (economia esclavista), als quals ens referíem a l‘inici d‘aquest 

capítol.
80

 Mommsen es converteix, d‘aquesta manera, en el primer autor en utilitzar els 

conceptes de sistema esclavista i economia esclavista, que han tingut una gran 

importància al llarg del segle XIX, i que contràriament al que es tendeix a creure 

actualment, no foren una creació de Marx i Engels.
81

 Finley (1982: 42-43=1998: 102) es 

sorprèn de la creaciñ d‘aquests termes per part de Mommsen, però tal i com hem vist 

més amunt, l‘interès d‘aquest per l‘esclavatge concorda perfectament amb els seus 

plantejaments teòrics i ideològics. Per altra banda, aquests termes no apareixen utilitzats 

de forma sistemàtica al llarg de l‘obra, sinñ només en aquells fragments dedicats a 

l‘economia política, en els quals s‘uneixen els conceptes Sklaverei (esclavatge), 

Wirtschaft (economia) i System (sistema), en diverses ocasions.
82

  

 

 El que resulta important destacar, no és tant la utilitzaciñ d‘aquests termes, com 

el fet que Mommsen arribés a concebre els conceptes de ―sistema esclavista‖, i 

especialment, el ―d‘economia esclavista‖. No hem trobat cap tipus de formulaciñ similar 

al segle XVIII, tot i que autors com Hume, Adam Smith i Mitford insistiren en la 
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 La presència d‘aquests termes en l‘obra de Mommsen fou destacada, en primer lloc, per Karl Christ en 

1976, i posteriorment recollida, i divulgada en major mesura, per M. I. Finley (1982: 41-42=1998: 103). 
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 T. Crespo Mas (2008) també ha defensat recentment la centralitat del concepte de ―romanitzaciñ‖ 

(Romanizierung) a l‘obra de Mommsen, i la responsabilitat d‘aquest com a creador i divulgador d‘aquest 

neologisme. 
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 Sklavenhaltersystem (sistema d‘esclaus i amos) és utilitzat només una vegada, i  Sklavenwirtschaft 

(economia esclavista), vuit vegades al llarg de tot el text. Font: Mommsen (2002). 
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importància fonamental de l‘esclavatge en les economies grega i romana. Els resultats 

de la nostra recerca indiquen que la creaciñ del concepte ―d‘economia esclavista‖ és un 

fenomen propi del segle XIX, que es troba lligat al desenvolupament del debat 

abolicionista, i especialment, a la confrontació ideològica que es produí als Estats Units 

d‘Amèrica, des de principis del segle XIX, fins que finalment es produí l‘esclat de la 

guerra civil el 1861. En 1835, Alexis de Tocqueville reflexionava ja sobre les grans 

diferències en quant a l‘estructura econòmica, social i de mentalitat, entre els estats de 

l‘Amèrica del nord on s‘havia prohibit l‘esclavatge, i els estats esclavistes del sud.
83

 La 

descripciñ que fa Tocqueville d‘aquestes diferències resulta molt representativa de 

l‘ètica liberal del treball, el caràcter emprenedor, i la immoralitat del comportament 

ociós, tal i com podem observar als següents fragments: 

 

  ―Se habían fundado las colonias, ya había transcurrido un siglo y un hecho 

extraordinario comenzaba a atraer las miradas. Las provincias que no tenían esclavos crecían en 

población, en riqueza y en bienestar más rápidamente que las que no tenían. [...] 

  A medida que se avanzaba, se comenzaba a entrever que la servidumbre, tan cruel para 

el esclavo, era funesta para el amo. 

  Pero esa verdad recibía su última demostración cuando se llegaba a las orillas del Ohio. 

[...] Cada una de [las orillas] forma la frontera de un vasto Estado. El que sigue a la izquierda [...] 

se llama Kentucky. El otro ha tomado su nombre del río mismo. Los dos Estados no difieren más 

que en un solo punto: Kentucky ha admitido esclavos, el Estado de Ohio los ha expulsado [...] 

  En la orilla izquierda del río, la población está diseminada. De vez en cuando se percibe 

una tropa de esclavos recorriendo con aire despreocupado los campos medio desiertos. El bosque 

primitivo reaparece constantemente. Se diría que la población está dormida. El hombre parece 

ocioso [...] 

  De la orilla derecha se alza, por el contrario, un rumor confuso que proclama desde lejos 

la industria. Ricas cosechas cubren los campos [...] Por todas partes se revela el bienestar, el 

hombre parece rico y contento: trabaja. [...] 

  En la orilla izquierda del Ohio, el trabajo se confunde con la idea de esclavitud. En la 

orilla derecha, con la del bienestar y el progreso [...] En la orilla izquierda del río no se pueden 

encontrar obreros pertenecientes a la raza blanca; temerían parecerse a los esclavos [...]  

  El blanco de la orilla derecha, obligado a vivir de sus propios esfuerzos, ha situado en el 

bienestar material el objetivo principal de su existencia [...] Atormentado por el deseo de 

riquezas, se le ve entrar en todos lo scaminos que le abre la fortuna. [...] Hay algo de maravilloso 

en los recursos de su genio y una especie de heroísmo en su avidez por la ganancia. 

  El americano de la orilla izquierda no desprecia solamente el trabajo, sino también todas 

las empresas qeu el trabajo hace prosperar. El dinero ha perdido a sus ojos una parte de su valor, 
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persigue menos la fortuna que la agitación y el placer [...] Ama apasionadamente la caza y la 

guerra [...] Está familiarizado con el uso de las armas y desde su infancia a aprendido a jugarse la 

vida en combates singulares.‖ (1989a [1835]: 332-334). 

 

 El panorama que ens descriu Tocqueville demostra molt il·lustratiu de les 

importants diferències econòmiques, i en la mentalitat, que separaven ambdues 

societats, i que podríem definir com a pròpies de ―l‘Antic Règim‖, en el cas dels estats 

esclavistes, front a les pròpies de les societats ―burgeses‖, liberals i capitalistes pròpies 

de l‘edat contemporània. Però en aquesta descripciñ descobrim també els trets principals 

a partir dels quals concebem, en l‘actualitat, la mentalitat pròpia de les societats de 

l‘antiguitat, i concretament, la romana (que és la que coneixem millor, gràcies a 

l‘abundant bibliografia). En aquest sentit, la ―teoria del menyspreu‖ del treball entre els 

antics trobaria la seua confirmació en la importància del treball esclau en la Grècia i 

Roma antigues, com han defensat nombrosos classicistes del segle XX. Però tal i com 

ha indicat recentment D. B. Davis (1984), la descripciñ dels ―dos costats‖ del riu Ohio 

presentada per Tocqueville la trobem plantejada, en termes molt similars, pel viatger 

Lord Durham, que en 1838 descrivia de la següent manera els contrastos que observava 

a una banda i altra de la frontera entre els Estats Units i el Canadà: 

 

  ―On the American side, all is activity and bustle. The forest has been widely cleared; 

every year numerous settlements are formed, and thousands of farms are created out of the waste 

[...] canals and railroads are finished [...] 

  On the British side of the line [...] all seems waste and desolate [...] a widely scattered 

population, poor and apparently unenterprising [...] separated from each other by tracts of 

interening forest, without towns and markets, almost without roads‖
84 

 

 La dialèctica presentada per Tocqueville entre els estats sudistes i nordistes, 

resultava, per tant, aplicable també a la frontera amb el Canadà, on no existia el treball 

esclau. A pesar d‘això, el panorama presentat per Tocqueville, el trobem també en altres 

obres de l‘època, i obtindria una gran difusiñ al llarg del segle XIX, i de forma especial, 

durant el desenvolupament de la civil dels Estats Units (1861-1865), i durant els anys 

següents. Destaquem això, perquè a la descripció de Tocqueville els trets essencials de 

la caracteritzaciñ ―primitivista‖ del mñn antic, i de la importància que en aquesta té la 
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forta presència del treball esclau en l‘antiguitat, ja que la seua mateixa existència 

determinaria el seu ―l‘endarreriment‖ econòmic, i la falta d‘una actitud emprenedora 

que l‘hagués portat a un progrés econòmic i material similar al de l‘època 

contemporània.
85

  

 

 L‘obra de Tocqueville influiria sobre la visiñ de la Grècia i Roma antiga 

d‘alguns historiadors posteriors, però cal no sobrevalorar tampoc la importància de la 

seua obra. La gran difusió que experimenta la imatge que ens ofereix Tocqueville es 

basa, més aviat, en la seua coincidència amb la interpretació que els membres del 

―paradigma jurisprudencial civil‖ havien desenvolupat ja en el segle XVIII, la qual cosa 

es fa ja present en l‘obra de Montesquieu. I en aquest punt, cal tenir en compte que la 

crítica liberal a l‘esclavatge i a l‘actitud ociosa no es dirigeix només contra els estats 

sudistes dels EUA, sinó principalment, contra la ideologia aristocràtica que havia 

predominat fins a la Revolució Francesa a tota Europa, i a mitjan segle XIX encara tenia 

una gran importància a indrets com Alemanya o Àustria. És important, en aquest sentit, 

no ignorar el caràcter discursiu, i no només descriptiu, de l‘obra de Tocqueville, que era 

un convençut defensor del liberalisme polític i de l‘ètica del treball.
86

 

 

 Però l‘obra en la qual hem trobat un major nivell de coincidències amb la visiñ 

de Mommsen de ―l‘economia esclavista‖ és The Slave Power de l‘economista irlandès 

John Elliot Cairnes, i que aparegué publicada en 1862,
87

 només sis anys després de la 

publicació del segon volum de la Història de Roma. Això significa, evidentment, que 

Cairnes no va influir en l‘obra de Mommsen, però sí que ens indica que ambdues obres 

apareixen en un context d‘atenciñ creixent cap a la confrontaciñ entre les dues meitats 

de l‘Amèrica del nord. Per altra banda, cal tenir en compte que, bona part dels 

plantejaments de l‘obra de Cairnes es troben presents entre els publicistes del partit 

republicà des de les dècades de 1830 i 1850, quan ja esclataren els primeres conflictes 
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 Vid. Finley (1974) i Schiavone (2002), que demostren la importància d‘aquesta influència del treball 
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greus sobre els límits en l‘extensiñ de l‘esclavatge en els nous estats incorporats a la 

Unió. En aquest context de debat polític es configurà ja el concepte de ―slave power‖, 

per a referir-se als interessos dels estats sudistes d‘estendre la legalitat de l‘esclavatge 

als nous estats incorporats, i així ampliar les seues inversions en plantacions de cotó i 

tabac (Davis, 1984: 250-251).  

 

 És possible que Mommsen arribés a tenir notícia d‘aquests debats en alguna 

mesura, ja que això ens permetria comprendre les fortes coincidències que existeixen 

entre la Història de Roma i l‘obra de Cairnes. Així, tant en el cas de Cairnes per als 

estats americans del sud, com el de Mommsen per a la Roma imperialista, tots dos 

autors es fixen en la vinculaciñ entre l‘esclavatge i una classe de grans propietaris 

esclavistes en expansió.
88

 Aquí no es tracta ja de descriure un sistema econòmic propi 

d‘una fase de desenvolupament de la societat inferior, com havien fet Hume i Adam 

Smith, sinñ d‘explicar d‘un sistema econòmic nou, que es trobava en plena expansiñ.
89

 

Cairnes utilitza el títol The Slave Power per a descriure una oligarquia de grans 

propietaris que tenien un gran poder d‘influència, i que duien a terme una política 

expansiva ―depredadora‖ i ―agressiva‖. Segons Cairnes (1863: 56-64), esclavatge i 

expansionisme territorial es trobaven íntimament lligats, perquè l‘agricultura de 

plantacions esgotava les terres de les quals en feia un ús intensiu (sense fer servir 

períodes de rotació), i per això necessitava ampliar constantment les seues conquestes.
90

 

Mommsen s‘aproxima molt a aquesta concepciñ de l‘oligarquia esclavista com un grup 

en expansiñ, i que duia a terme una economia ―depredadora‖ (tot i que aquí Mommsen 

es refereix més a l‘expulsiñ dels ciutadans pobres de les seues terres, que no pas a la 

conquesta de nous territoris). En connexió també a Cairnes (1863: 95-99), Mommsen 

considerava l‘economia esclavista (o millor dit, de grans plantadors esclavistes), com un 

sistema contrari a l‘essència del sistema polític republicà, perquè destruïa la ―igualtat 
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civil‖ que havia existit durant l‘època prèvia, tal i com podem observar al següent 

fragment referit a l‘aprovaciñ de les Lleis Licinies el 367 a.C.: 

 

  ―[el] compromiso del aðo 387 (367 a. C.) [...] ¿Había resuelo completamente el nuevo 

orden de cosas el problema de las miserias sociales y fundado la igualdad política? [...] Si los 

vicios del sistema económico entrañaban la ruina de las clases medias y la división de los 

ciudadanos en una clase un poco numerosa de ricos y la multitud de miserables proletarios, 

haciéndose imposible la igualdad civil, amenazaba desplomarse toda la máquina del gobierno 

republicano. Así, pues, la conservación, y [...] el acrecentamiento de la clase media, y sobre todo 

los pequeños propietarios rurales, eran, para todo patriota, [...] la empresa más grande y noble. 

[...] 

  En cuanto se trataba de impedir el cultivo en grande, hecho por rebaños de esclavos, y 

de asegurar su parte a los pobres proletarios, eran evidentemente ineficaces las prescripciones de 

las leyes Licinias en favor de los trabajadores libres.  Para remediar el mal por completo 

hubiérase necesitado remover toda la sociedad civil hasta en sus fundamentos: el solo 

pensamiento de semejante reforma traspasaba, con mucho, el horizonte de aquellos tiempos‖ 

(1965a [1854-56]: 374-375) 

 

 La ―igualtat‖ a la qual es refereix Mommsen no és la mateixa que la igualtat 

absoluta que molts humanistes suposaven que havia existit a la Roma republicana, sinó 

una igualtat relativa, basada en el fet que no existien grans diferències de fortuna, i que 

dominava una ―classe mitjana‖ de petits propietaris. La introducció massiva de capitals, 

i la seua inversiñ en plantacions esclavistes, començaria a soscavar les bases d‘aquest 

sistema social que havia garantit l‘estabilitat de Roma. En aquest sentit, Mommsen 

recollia, un cop més, el discurs de Posidoni que tanta importància havia tingut entre els 

intel·lectuals europeus des del Renaixement.
91

 Tal i com hem vist més amunt, la 

recepciñ del discurs de Posidoni es produí en diferents sentits al llarg de l‘edat moderna. 

Per una banda, els humanistes republicans, com Rousseau, fixaren una especial atenció 

a la crítica estoica al caràcter corruptor de l‘augment de la riquesa, i de la pèrdua de la 

pobresa dels romans durant l‘època arcaica, que havia sigut la base del seu caràcter 

virtuós. Per altra banda, autors antirrepublicans com Bodin i Bossuet, destacaren el 

caràcter destructor de la difusiñ de l‘esclavatge en la societat romana, idea que seria 

posteriorment recollida pels membres del ―paradigma jurisprudencial-civil‖, que la 

integraren com un component fonamental del discurs metahistòric del progrés.  

                                                 
91

 Tal i com hem posat de manifest en els capítols dedicats als segles XV al XVIII. Sobre el discurs de 

Posidoni, vid. apartat 3. 2. 5. d. 
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 Mommsen recull la idea d‘aquests últims a través del seu interès per l‘economia 

política, però al mateix temps, també fa seu la crítica estoica al caràcter corruptor de la 

difusió de la riquesa, com a conseqüència de la seua oposició a les pràctiques 

―capitalistes‖ dels junkers i especuladors financers de la seua època. D‘aquesta manera, 

se‘ns posa de manifest de quina forma els conflictes socials de l‘època de Mommsen el 

portaren a realitzar una nova lectura de Posidoni que, de fet, s‘apropa més al missatge 

original del filòsof estoic, per al qual jugava un important paper la crítica a les 

pràctiques econòmiques de molts membres de l‘ordre eqüestre.
92

 Un discurs que 

Mommsen posà en relació amb la crítica de Tiberi Grac a l‘extensiñ dels latifundia a la 

Itàlia del seu temps.
93

  

 

 Per altra banda, cal destacar també la importància que té, en el discurs de 

Mommsen, la defensa de les ―classes mitjanes‖. Grup social que, sens dubte, 

identificava amb la burgesia liberal del seu temps, de la qual en formava part, i 

considerava el fonament principal en la construcció del desitjat futur estat alemany. 

Però al mateix temps, resulta també interessant que en aquesta defensa de les ―classes 

mitjanes‖ romanes Mommsen disposava de destacats precedents teòrics, entre els quals 

destaquen les Considérations de Montesquieu (1834). Tant Montesquieu com 

Mommsen defensaren el paper de les ―classes mitjanes‖ en l‘estabilitat de l‘estat, en 

contra de les lluites pel poder de l‘aristocràcia, i del perill per a l‘estabilitat de l‘estat 

que representaven els pobres, el proletariat i els esclaus (tres conceptes que trobem 

utilitzats de forma intercanviable, com si constituïren una mateixa cosa, en tots aquests 

autors). Per a solucionar completament aquest problema els romans haurien hagut de 

transformar la societat civil ―fins als seus fonaments‖, la qual cosa superava amb molt 

―el horizonte de aquellos tiempos‖. En aquest punt observem com, a pesar de l‘adopciñ 

de l‘enfocament ―modernista‖ de la història de Roma, Mommsen adopta els elements 

fonamentals de la teoria progressista de la història elaborada al segle XVIII. L‘antiguitat 

no pogué traspassar determinats límits que venien marcats per la seua mateixa estructura 

socioeconòmica, política, jurídica i mental. Això ens demostra que existeix una fractura 

entre la historiografia del segle XVIII i la del XIX en aquest camp, i que a partir del 
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segle XIX, la concepciñ de l‘antiguitat com un univers essencialment diferent a l‘època 

moderna (per qüestions com l‘esclavatge, o la centralitat de la ciutat-estat), es 

converteix en un vertader paradigma.  

 

 El desenvolupament d‘aquesta primera fase de ―l‘economia esclavista‖ a Roma 

tindria una gran importància en el desenvolupament del comerç i l‘artesania, ja que 

aquestes activitats serien relegades als esclaus: 

 

  ―Roma no tiene clase media, propiamente dicha, de fabricantes y de comerciantes 

independientes, y su falta es causa de la concentración precoz y desmedida de los capitales, por 

una parte, y de la esclavitud, por la otra. Acostumbrábanse entre los antiguos, y esta era una 

consecuencia forzosa de la posesión de muchos esclavos, dedicar estos a pequeñas operaciones 

propias de la ciudad.‖ (1965a [1854-56]: 557). 

 

 En aquest punt, podem observar com Mommsen segueix la teoria d‘Adam Smith 

segons la qual, la tendència dels antics a ocupar els esclaus en les activitats comercials i 

artesanals havia sigut una de les causes del seu endarreriment econòmic, i de la seua 

incapacitat per arribar als nivells de desenvolupament de les societats modernes. Per a 

aquesta època, Mommsen sí que accepta la idea del menyspreu de determinats treballs 

entre els antics, però a diferència de la majoria d‘autors moderns, l‘autor alemany no 

considera que aquest menyspreu siga una característica ―estructural‖ del mñn antic, sinñ 

que es tractaria d‘un fenomen que apareix en aquesta moment de la història de Roma, 

com a conseqüència del desenvolupament pervers de l‘esclavatge en la societat. A partir 

d‘aquest moment, Mommsen considera que la mentalitat romana es converteix en 

perjudicial per al seu progrés, ja que: 

 

  ―Los ricos negociantes e industriales eran los mismos ricos propietarios. Por una parte, 

habían sido siempre especuladores y capitalistas; acumulaban en sus manos los créditos 

hipotecarios, los grandes negocios, los abastos, y las empresas de trabajo público. Por otro lado, 

como en las ideas y en las costumbres de la sociedad romana sólo tenían importancia la 

propiedad territorial; como sólo esta daba derechos políticos [...] sucedió, con frecuencia, que el 

especulador afortunado lo primero que hacía era inmovilizar parte de sus capitales.‖ (1965a 

[1854-56]: 558). 

 

 Aquí Mommsen coincideix plenament amb l‘ideari d‘Adam Smith, segons el 

qual la base del progrés econòmic es trobava en la divisió del treball i el foment de 
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l‘intercanvi. Si els sectors artesanals i comercials eren deixats en mans dels esclaus, i els 

rics immobilitzaven els seus capitals en la terra, s‘entrava en un procés d‘estancament 

econòmic, la qual cosa demostrava el caràcter inadequat de la mentalitat antiga per a 

l‘economia, així com les pràctiques pròpies de la societat europea formada durant 

―l‘edat feudal‖. Això ens demostra, un cop més, l‘èxit de les idees del paradigma 

jurisprudencial-civil, i especialment en la seua versiñ escocesa, i més encara, en l‘obra 

d‘Adam Smith, en l‘obra de Mommsen. Per altra banda, la identificaciñ de Mommsen 

entre aquests grans propietaris i capitalistes romans, amb els junkers del seu temps, ens 

posa de manifest també la divisió entre diferents grups de la burgesia a la qual fa 

referència Marx en la Lluita de classes a França, perquè Mommsen atribueix valors 

clarament positius als sectors artesanals i comerciants. Això ens demostra que el 

pensament de Mommsen no es dirigeix contra el concepte de sistema econòmic 

capitalista que tenim en l‘actualitat (derivat, en bona mesura, de l‘anàlisi de Marx a El 

Capital), sinñ d‘una vessant d‘aquest, que podríem anomenar ―capitalisme financer‖, i 

que obtingué una gran importància en la França i l‘Alemanya de les primeres dècades 

del segle XIX.  

 

 

c) L’influx de l’economia cartaginesa sobre Roma 

 

 El següent ús de l‘expressiñ ―economia esclavista‖ apareix quan Mommsen 

arriba al moment històric del primer enfrontament entre Roma i Cartago. Abans 

d‘iniciar-lo, Mommsen estableix un quadre complet que descriu les diferències 

econòmiques, socials i institucionals de les dues potències en els moments previs al 

primer enfrontament. D‘aquesta manera Mommsen recuperava, per al lector alemany 

mitjà de la Römische Geschichte, la idea d‘un gran enfrontament entre dues 

civilitzacions importants, amb formes d‘organitzaciñ social i de concepciñ del mñn 

completament diferents. Aquesta idea ja es trobava present en els autors il·lustrats, que 

normalment s‘identificaven més amb la Roma defensora de les llibertats civils i dels 

valors purs, enfront de la Cartago representant del despotisme i de la corrupció dels rics. 

Aquesta idea procedia dels mateixos historiadors romans, que havien volgut crear una 

imatge de la Roma virtuosa que contrastava amb la corrupta i despòtica Cartago. 
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 Però Mommsen no només recollia totes aquestes idees i els donava un nou 

èmfasi, sinó que, a més, els assignava un sentit nacional, i, en certa mesura, 

essencialista, ja que, segons ell, la pràctica perversa de grans plantacions treballades per 

un gran nombre d‘esclaus, fou introduïda a Roma a través de Cartago. Al llarg de l‘obra 

de Mommsen s‘observa una tendència a vincular molt més el fenomen de l‘esclavatge a 

la potència cartaginesa, que no pas a l‘herència grega i hel·lenística, probablement com 

a conseqüència del moviment filohel·lenista que es desenvolupa en la historiografia 

Alemanya del segle XIX.
94

 Per altra banda, es desprèn també la idea de que els 

cartaginesos foren, en part, els culpables de que els romans acabaren adoptant de forma 

massiva la pràctica ―perversa‖ de les plantacions esclavistes, amb la qual cosa 

Mommsen presenta la tesi que es convertirà en el motiu principal de l‘obra de Toynbee 

(1965). Tots aquests aspectes es posen de manifest en la primera comparació que 

Mommsen estableix entre ―l‘economia política‖ dels romans i els cartaginesos durant el 

període previ a la guerra: 

 

  ―Comparemos estas dos potencias rivales. Romanos y cartagineses eran, ante todo, dos 

pueblos agrícolas y comerciantes [...] en semejante situación las artes y la ciencia [...] pero 

Cartago tenía sobre Roma una notable ventaja: en la primera, los medios pecuniarios eran 

superiores a los que proporcionaba el suelo; en Roma sucedía lo contrario; y mientras en África 

los grandes propietarios y poseedores de esclavos acaparaban la agricultura, en Roma la mayor 

parte de los ciudadanos labraban la tierra por sí mismos en esta época. Aquí el pueblo era por lo 

común el poseedor; en Cartago estaba excluido de la propiedad [...] Insisto en este rasgo, porque 

es el más característico del estado económico de ambas ciudades.‖ (1965a [1854-56]: 672-673) 

 

 En aquest fragment ja veiem com Mommsen té interès en destacar el caràcter 

esclavista de l‘economia cartaginesa, així com el fet que ―el poble‖ estava ―exclòs de la 

propietat‖. Per altra banda, quan destaca ―l‘avantatge‖ de Cartago es refereix al poder 

econòmic d‘aquesta potència, per a mostrar una situació de desigualtat de forces 

anterior al triomf de Cartago (així, la futura victòria de Roma necessitarà d‘alguna 

explicaciñ, que estableix Mommsen més avant). El caràcter pervers de l‘enemic de 

Roma es fa evident de seguida, com podem observar en l‘apartat dedicat a comparar les 

institucions d‘ambdues potències: 
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  ―en Cartago se mancha la tutela del Estado con rigores crueles, por excesos de una 

arbitrariedad [...] El Senado romano, accesible a todo aquel que brillaba por su talento, era la 

viva representación del pueblo; tenía confianza en este [...] En Cartago [...] solo representaba 

unas pocas famílias‖ (1965a [1854-56]: 673). 

  

 Així, el Senat romà és presentat com una mena de parlament liberal, ―accesible a 

todo aquel que brillaba por su talento‖. A més, Mommsen també diu que a Cartago 

―siempre se distinguía a los ciudadanos propiamente dichos y los artesanos y los 

jornaleros, de donde puede concluirse que a estos últimos se los consideraba como de 

baja condición y sin ningún derecho‖ (1965a: 667). Un cop establertes aquestes idees, 

Mommsen porta el lector a solidaritzar-se amb els romans, que aconseguirien la seua 

victòria gràcies, sobretot, a un sistema polític més just i a la fortalesa del règim del 

ciutadà-soldat (en aquest punt, Mommsen manté plenament el discurs republicà de 

l‘humanisme dels segles anteriors). Però un cop derrotats, els cartaginesos deixaren una 

terrible herència a Roma: l‘economia de plantacions esclavistes. Per a explicar aquest 

fenomen, Mommsen comença explicant la naturalesa de les plantacions esclavistes: 

 

―Lo que a nosotros nos toca estudiar es el gran dominio de los esclavos, tal cual se 

formó bajo la influencia de los grandes capitales formados en Roma [...] en el siglo VII,
95

 la 

esclavitud, para subsistir, necesita, lo mismo que sucede en América con esta institución, hacer 

verdaderas cacerías humanas sistemáticamente organizadas.  

Por aquí podemos juzgar la inmensidad del número de víctimas, y, sin embargo, 

superaba la demanda a la oferta. Nada de extraño tiene este fenómeno. Estudiado para el siglo 

VI, hemos mostrado que el cultivo en gran escala tenía por fundamento necesario en la 

antigüedad el trabajo servil. Como asuntos de pura especulación, necesitaban por instrumento al 

hombre legalmente degradado [...] 

Extendióse también muy pronto a las provincias la economía pastoril, constituyendo el 

asunto favorito de especulaciñn para el capitalista romano.‖ (1965b [1854-56]: 117-118). 

 

En aquests fragments es posa de manifest l‘exemple comparatiu de les 

plantacions dels Estats Units del Sud.
96

 Però el que més interessa destacar és el caràcter 

―capitalista‖ dels propietaris de les plantacions, de manera que sembla establir-se una 

relació entre la progressiva pauperització dels camperols alemanys com a conseqüència 

                                                 
95

 Segle II a. C. 
96
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també ens transmetrà uns anys més tard Cairnes (1862). Nippel (2005: 334-335) ha cridat l‘atenciñ sobre 
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de l‘esfondrament de l‘antic sistema i de la compra de terres pels nous ―capitalistes‖. 

Així Mommsen disposava de dos exemples contemporanis per a entendre i explicar el 

procés que sofrí Roma: la dissolució dels sistemes tradicionals de propietat a Alemanya 

i l‘exemple d‘un sistema de plantacions creat amb els diners aportats pel sistema 

capitalista (el cas dels sudistes nord-americans). Però la introducciñ d‘aquest sistema 

pervers es va importar a Roma des de Cartago, com podem observar al següents 

fragments:  

  ―Este sistema había sido importado tiempo ha de Oriente, de Cartago; después lo 

introdujeron los cartagineses en Sicilia, en donde por esta razón parece que se desarrolló antes y 

más completamente que en ninguna otra región sometida al dominio de Roma 

  [...] todos, por consiguiente, capitalistas y especuladores romanos en su mayor parte. 

Estos habían entrado con ardor por el camino que Cartago les trazara. [...] Romanos o no, estos 

traficantes habían extendido por toda la isla sus prados y sus plantaciones. [...] La Etruria parece 

que fue la primera invadida; pero cuarenta años después de la época a la que nos referimos, se 

practicaban ya las plantaciones en una vastísima escala‖ (1965b [1854-56]: 118-120) 

 

 A través d‘aquesta transmissiñ des ―d‘Orient‖, és a dir, des de Cartago, sembla 

que Mommsen vol excusar la naturalesa noble de la nació romana, que adoptaria aquest 

costum de l‘exterior. Convé recordar aquí que Mommsen no fa cap referència a la 

pràctica de l‘esclavatge a Grècia, mentre que sí que esmenta la ―influència hel·lenística‖ 

en altres qüestions, com l‘art i la cultura.  

 

 

d) L’establiment del “sistema esclavista” 

 

 Introduïdes a través de Cartago, les plantacions esclavistes es difondrien per tot 

el territori romà, i especialment al centre d‘Itàlia i Sicília. Mommsen parla d‘aquest 

període com el d‘assentament d‘un autèntic ―sistema esclavista‖ (Sklavenhaltersystem), 

que ens descriu de la següent manera:  

 

  ―Vease, pues, que la economía agrícola se movía en Italia en medio de la más completa 

ignorancia del poder y de la utilidad de los capitales. Para ella todo era lo mismo, esclavos o 

ganado. [...]  y llegó un día en que el mundo sintió que el imperio romano no era más que una 

vasta institución de la esclavitud.
97

 Si nos elevamos mentalmente hasta esas alturas poco 
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envidiables de un sistema económico en el que sñlo cuenta como valor el capital empleado‖ 

(1965a [1854-56]: 1091). 

 

 El panorama que ens presenta aquí Mommsen és un dels més decididament 

crítics amb el mñn romà. La difusiñ d‘un sistema econòmic que emprava els esclaus de 

forma massiva esdevé, sense pal·liatius, l‘element més negatiu de la societat romana. La 

transició experimentada entre el quadre presentat en la història de Gibbon, on 

l‘existència de l‘esclavatge constituïa un element negatiu a tenir en compte, però no el 

més important, al de Mommsen, en què es converteix en l‘element més negatiu de la 

societat romana, i la causa de la seua decadència, és, doncs, rellevant. La frase més 

contundent és precisament l‘única de tota l‘obra en la qual Mommsen utilitza el terme 

Sklavenhaltersystem (sistema d‘amos i esclaus) és la que hem destacat en lletra cursiva, 

que, en l‘obra original, trobem expressada en aquests termes: ―und die Welt hat es 

empfunden, daß der herrschende Staat sein neues Regierungs- nach dem 

Sklavenhaltersystem entwickelte‖ [―i el mñn sentí que l‘Estat que ara els governava 

s‘havia desenvolupat cap a un sistema d‘amos i esclaus‖].  

 

 En aquest capítol Mommsen també mostra una innovació respecte als autors 

anteriorment estudiats, ja que, a diferència dels seus predecessors, utilitza com a fonts 

bàsiques per a conèixer la situaciñ de l‘esclavatge els agrònoms Catñ, Varrñ i 

Columel·la. Això suposa una innovació important, perquè fins aleshores havia 

predominat la utilitzaciñ dels autors influïts per l‘obra de Posidoni (Ateneu, Diodor 

Sícul, Apià i Plutarc), o bé els textos de Plini ―el Vell‖ i Orosi. Totes aquestes fonts es 

caracteritzaven pel seu caràcter fortament discursiu, en el qual es destacaven els efectes 

negatius de la multiplicació dels esclaus en el sol itàlic.
98

 Aquest caràcter discursiu 

explica el fet que despertaren l‘atenciñ dels autors moderns des dels inicis del 

Renaixement, i que durant el segle XVIII foren utilitzats habitualment per aquells autors 

que pretenien enfrontar-se als plantejaments del ―paradigma humanista-cívic‖. 

Mommsen també tenia interès en destacar la importància de l‘esclavatge durant un 

període de la història de Roma (que ell associava a l‘Alemanya del seu temps), però en 

comptes de limitar-se a reproduir els discursos de les fonts clàssiques, crea el seu propi 

discurs i el sustenta en aquelles fonts que li oferien una major confiança de credibilitat: 

els agrònoms llatins. A diferència dels historiadors clàssics, les obres dels agrònoms no 

                                                 
98

 Vid. capítol 3. 1. 3. 



577 

 

tenen un caràcter polític, sinñ que pretenien ser una font d‘informaciñ pràctica per als 

nous propietaris que s‘iniciaren en les activitats agrícoles. Per altra banda, els agrònoms 

defensen plantejaments econòmics que en determinades ocasions es podrien qualificar 

de ―capitalistes‖,
99

 la qual cosa explica també l‘interès de Mommsen per les seues 

obres. 

 

 

e) Revoltes d’esclaus i proletariat contemporani 

 

 La lectura negativa que fa Mommsen de l‘extensiñ del sistema esclavista a 

l‘economia i la societat romanes arriba al seu punt àlgid en el moment en què Tiberi 

Grac realitzà la seua proposta, ja que la població lliure treballadora es trobava a prop de 

la seua desaparició. Situació que Mommsen ens descriu de la següent manera: 

 

―Los grandes propietarios no quieren ya brazos libres y prefieren los esclavos, estos no 

están siempre sujetos a las requisas para el servicio militar. 

Lo poco que quedaba de los antiguos proletarios fue esclavizado muy pronto y puesto al 

mismo nivel. Desde el año 620
100

 llegaron las cosas a tal estado que no existía en el país ni un 

solo ciudadano libre. [...] Siguiendo esta pendiente, no tardaría en reducirse la población a 

plantadores y esclavos.‖ (1965b [1854-56]: 124). 

 

 En aquest punt Mommsen arriba a apropar-se a l‘exageraciñ (―no existía en el 

país ni un solo ciudadano libre‖), que fins i tot supera les intencions retòriques del 

discurs de Tiberi Grac recollit per Apià i Plutarc.
101

 És en aquest moment, afegeix 

moment, quan es comencen a desencadenar les revoltes d‘esclaus de Sicília. La causa 

d‘aquestes era, per tant, el gran nivell de desenvolupament que havia experimentat la 

perversa economia esclavista (que és la mateixa idea defensada per Posidoni). Després 

de referir-se a la primera Guerra Servil, Mommsen reflexiona sobre les debilitats del 

sistema romà: 
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―Para extinguir el proletariado se necesita un gran poder y una gran prudencia 

administrativa, y, sin embargo, no siempre son suficientes para ello; pero al menos se consigue 

sin muchos esfuerzos anularlo políticamente en toda sociedad grande y bien organizada. [...] 

Sólo a los políticos cobardes, o a los que no miran los asuntos públicos sino por el lado del 

miedo a las masas, ocurre predecir la destrucción del orden social, por efecto de las 

sublevaciones de esclavos, o por las inserrucciones de los proletarios. En Roma era fácil, pero no 

se supo referenar a estas masas oprimidas [...] ¡Grave síntoma de debilidad era esta insuficiencia 

del gobierno de la República [...] ¿qué otro medio que el terror podía emplearse para contener a 

los esclavos?‖ (1965b [1854-56]: 121-122) 

 

 L‘associaciñ absoluta que estableix Mommsen entre proletariat modern i 

esclavitud antiga resulta sorprenent. Es refereix a ambdós grups socials com si foren una 

mateixa cosa, la qual cosa es fa especialment evident quan en una altra part del llibre 

estableix la següent comparaciñ: ―Representémonos a Inglaterra [...] Conviértase en 

proletarios a los freeholders y sus arrendatarios; en esclavos, sus obreros y sus 

marineros, y se tendrá un bosquejo de la población de Italia en el siglo VII de Roma.‖ 

(1965b: 457-458). No obstant, en aquest punt cal fer un petit aclariment. El concepte 

que té Mommsen del ―proletariat‖ no és el que tenim actualment de ―treballador 

assalariat‖, en bona mesura derivat de l‘obra de Marx, sinñ que amb aquest nom 

identifica els treballadors dels escalafons més baixos de la societat. A l‘època arcaica 

Mommsen es refereix amb el nom de ―proletaris‖ a aquells que treballaven en les terres 

dels rics com a jornalers, o bé com a arrendataris, a diferència dels petits propietaris, 

que a pesar de disposar de recursos modestos, no necessitaven dependre d‘altres per a la 

seua subsistència. Petits i mitjans propietaris, artesans i comerciants constituïen per a 

Mommsen les classes mitjanes de la Roma arcaica, que havien garantit la seua 

estabilitat política, i els seus èxits militars (gràcies a la utilització dels exèrcits de tipus 

―hoplític‖).
102

 Segons Mommsen, tots aquests grups socials posseïen propietats que, tot 

i ser reduïdes, feia créixer en ells un amor per la terra que treballaven i en la que vivien, 

i per això, la defensaven amb valentia davant l‘enemic. Els esclaus, en canvi, no sentien 

cap amor per la terra que treballaven i en la qual vivien, perquè no els pertanyia. 

Resultava difícil, per tant, que aquests es sentiren identificats amb l‘estat, com també ho 

resultava que els grans propietaris d‘esclaus, amb el seu gran poder, exerciren massa 

interès per la cosa pública, i encara menys a arriscar les seues vides en la guerra. També 

a l‘Alemanya del 1848 les classes mitjanes suportaren de forma massiva la revoluciñ 
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liberal i la unificaciñ d‘Alemanya, mentre que el nou proletariat urbà presentava 

demandes que posaven en risc l‘estabilitat de l‘ordre social i el respecte a la propietat 

privada. Per a Mommsen, la proposta de reforma dels Grac cobrava un sentit ple, com 

un intent de restablir el tipus de societat de l‘època arcaica, sobre la qual s‘havia 

sustentat la glòria posterior de Roma. No obstant, Mommsen recriminava als Grac per 

haver suscitat la ira dels sectors populars a l‘Assemblea, la qual cosa havia convertit una 

reforma en una revoluciñ, amb el seriñs risc per al futur de l‘estat que això comportava. 

És possible que aquí també Mommsen observés amb preocupació la utilització que 

s‘havia fet durant la revoluciñ de 1848 del proletariat urbà per a defensar la república 

liberal. És important destacar que a partir de 1848, es configura en bona part d‘Europa 

una forta fractura entre el moviment obrer i el liberal. 

 

 

5. 3. 3. CAPITALISME, ESCLAVATGE I LIBERALISME EN EL PENSAMENT 

HISTORIOGRÀFIC I POLÍTIC DE THEODOR MOMMSEN 

 

 

 A partir dels aspectes anteriorment tractats, podem establir una síntesi del 

pensament historiogràfic i polític de Mommsen a la Römische Geschichte, i de la seua 

relaciñ amb la concepciñ que ell tenia de l‘esclavitud antiga. Com hem pogut 

comprovar, el relat de la Història de Roma presenta una gran coherència interna a partir 

de la qual es desprèn un discurs polític que presenta un elevat grau de coincidència amb 

les idees polítiques que defensà Mommsen a través dels seus actes i els seus escrits. 

Liberal radical, Mommsen desconfiava tant de les oligarquies (compostes per l‘antiga 

noblesa i l‘alta burgesia), com del creixent moviment obrer, que posava en perill la 

seguretat de la propietat privada i l‘ordre general dins l‘estat. El màxim objectiu de 

Mommsen és la construcciñ d‘un estat nacional alemany democràtic en el qual tots els 

grups socials pogueren expressar-se per mitjà de l‘elecciñ de representants, i on quedés 

garantida la propietat privada.  

 

 Els romans havien iniciat el camí adequat en aquest sentit, però havien fracassat 

perquè havien oblidat protegir la classe social sobre la qual es sustentava el cos de 

l‘Estat, que eren les classes mitjanes. I el culpable de la desfeta d‘aquestes i el pitjor 

enemic de l‘Estat, era la classe dels ―capitalistes i especuladors‖, que s‘havien enriquit 
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amb les conquestes de Roma, i havien invertit els guanys en les plantacions d‘esclaus, 

motiu de l‘empobriment de la massa dels romans lliures, el petit propietari lliure-

ciutadà. A partir d‘aquí, es posa de manifest que la crítica de Mommsen a l‘esclavitud 

romana no respon només al caràcter immoral de la institució, per si mateixa, sinó 

principalment, al seu caràcter negatiu per al futur de l‘estat, com hem pogut observar al 

llarg de la Història de Roma, i que es fa especialment evident a fragments com el 

següent: 

 

―Desde el momento en que la agricultura y la economía mercantil tuvieron por único 

fundamento el capital y la especulación, habían necesariamente de conducir a las más funestas 

desigualdades en la distribución de fortunas. Durante esta última época de la República, realiza 

Roma la imagen de una sociedad compacta de millonarios y mendigos [...] nunca se vio más 

bulto aquel carácter dominante de todo Estado esclavista: el hombre rico que vive del sudor de 

aquellos de quienes es dueño, y que es, por necesidad, una persona respetable, y el pobre [...] es 

tenido necesariamente por persona vil [...] 

Roma no tuvo clase media, en el sentido que hoy damos a esa palabra, lo cual acontece 

de ordinario en toda sociedad que se funda y se desarrolla con la instituciñn de la esclavitud.‖ 

(1965b [1854-56]: 1057-1058). 

 

 Així, en Mommsen, la crítica al ―capitalisme‖ i la defensa de les ―classes 

mitjanes‖ sñn una mateixa cosa, la qual cosa ens pot parèixer contradictori des de la 

perspectiva actual, perquè foren moviments liberals radicals, com la Revolució de 1848, 

els que provocaren la destrucció final dels darrers vestigis del sistema econòmic de 

l‘Antic Règim, amb la qual cosa obriren el camí per a l‘establiment definitiu del sistema 

econòmic capitalista a territoris com Alemanya. Però aquest últim fet fou un resultat de 

les reformes jurídiques i econòmiques que introduïren diversos països després del 

moviment revolucionari, i no tant un desig dels propis revolucionaris. La situació es 

plantejava en termes molt diferents per al moviment que encapçalà la Revolució de 

1848, en el qual no només existia un discurs orientat contra la desigualtat del sistema 

jurídic i polític propi de l‘Antic Règim, sinñ que entre aquests existia ja una forta 

animadversiñ contra una elit burgesa, ―l‘aristocràcia financera‖, que s‘havia aliat amb la 

noblesa i l‘antiga aristocràcia de molts estats alemanys, i a la qual acusaven de 

l‘empobriment que s‘havia produït de nombrosos sectors de la població que durant 

l‘època anterior havien gaudit d‘una situaciñ d‘estabilitat (camperols, artesans de les 

ciutats, etc). Els membres de la classe mitjana liberal radical de la qual forma part 
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Mommsen no compartia els interessos econòmics de l‘alta burgesa, i per això, van fer 

seues les reivindicacions de les víctimes dels primers efectes de la difusió del sistema 

econòmic capitalista. Però al mateix temps, compartien els principis econòmics bàsics 

del pensament liberal, que es troben sintetitzats a l‘obra d‘Adam Smith, i que descobrim 

a diversos fragments de l‘obra de Mommsen, com per exemple el següent: 

 

  ―en todo Estado esclavista, tan pronto como se establece y reina el capital, arruina y 

destruye, como sucedió en Roma, el mundo, que salió espléndido de la mano de Dios. [...] 

Cualesquiera que sean las acusaciones de lesa nación y lesa civilización que se hayan hecho en 

nuestros días al sistema capitalista, son poca cosa si se las compara con los crímenes de otras 

épocas; así como el hombre libre por pobre que sea, está siempre muy por encima del esclavo. 

Cuando madure la semilla de dragón arrojada en las tierras de América del Norte, se verá en ella 

igual cosecha.‖ (1965b [1854-56]: 1070-1071) 

 

 El fragment ens demostra que Mommsen, tot i traçar nombroses equivalències 

entre la història de Roma i la contemporània, en el sentit que la primera es convertia en 

mestra de la segona, es troba lluny de compartir la concepció cíclica de la història que 

Meyer defensarà a finals de segle, en contraposició a la concepció progressista liberal. 

Mommsen compartia plenament aquesta última, i per tant, considerava que el món 

modern presentava un enorme progrés respecte als períodes històrics del passat, pel 

predomini del treball lliure front a les formes de treball dependent. En aquest sentit, 

Mommsen compartia plenament l‘opiniñ de Tocqueville, que serà més tard reafirmada 

per Cairnes, de que l‘esclavitud devia ser eliminada del sud dels Estats Units, perquè 

constituïa un sistema econòmic profundament contrari a l‘esperit dels principis liberals i 

democràtics, i de la concepciñ liberal de l‘economia (tal i com podem comprovar a 

l‘obra d‘Adam Smith). Una concepciñ en la qual té una gran importància la valoraciñ 

positiva de l‘esforç individual i de la lliure concurrència del treball i de les iniciatives 

empresarials privades. Idees de les quals fou partidari Mommsen, però que al mateix 

temps desvinculà del desenvolupament de les pràctiques econòmiques especulatives i de 

concentraciñ de les propietats pròpies de l‘acumulaciñ de capitals privats, que són els 

seus resultats lògics, tal i com seria posat de manifest per Marx i Engels alguns anys 

més tard. 
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5. 4. EL PAPER DE L’ESCLAVITUD ANTIGA EN LA TEORIA 

DEL “MATERIALISME HISTÒRIC” 

 

 

5. 4. 1. LA CONTRIBUCIÓ DE MARX I ENGELS A L’ESTUDI DE 

L’ESCLAVITUD ANTIGA 

 

 

 El problema que tractem en aquest capítol constitueix, en bona mesura, el tema 

sobre el qual s‘originà la nostra recerca. Fins a l‘actualitat, la majoria d‘estudiosos de 

l‘esclavitud antiga que s‘han interessat pels orígens de la recerca sobre aquest tema han 

situat els seus orígens en l‘obra de Marx i Engels.
103

 Aquesta operació resulta lògica si 

tenim en compte la gran importància que ha tingut al llarg del segle XX l‘estudi de 

l‘esclavitud antiga entre l‘anomenada ―historiografia marxista‖. Però els resultats de la 

nostra recerca apunten en una direcció molt diferent, ja que, tal i com hem pogut 

comprovar en els capítols anteriors, l‘interès modern i contemporani per l‘esclavitud 

antiga té orígens molt més antics, que es troben lligats als moviments intel·lectuals del 

Renaixement, la Il·lustració, i finalment, la revolució liberal. Això ens porta a la 

necessitat de plantejar les següent qüestions: Què és el que realment aportaren Marx i 

Engels a l‘estudi de l‘esclavitud antiga? Perquè ha tingut tanta rellevància la seua obra 

per a l‘estudi de l‘esclavitud antiga al segle XX? En aquest capítol ens ocupem de la 

primera qüestió, mentre que la segona la tractem en major mesura en els apartats de la 

nostra recerca dedicats a la historiografia marxista després de Marx,
104

 que en el tema 

de l‘esclavitud antiga s‘inicia amb l‘obra de Ciccotti (1898).  

 

 El primer aspecte que considerem necessari destacar respecte a l‘aportaciñ de 

Marx i Engels a l‘estudi de l‘esclavitud antiga és la següent observació de Finley: 

―Today it requires a considerable effort to remember that the total of Marx‟s scattered 
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 Vittinghoff (1986 [1960]), Lencman (1966), Backhaus (1974), Carandini (1979), Konstan (1981), 

Mangas (1971), Ste. Croix (1988). Únicament alguns autors, com Finley (1982 [1980]) i Vogt (1975e), 

que han aprofundit més en l‘estudi de la historiografia de l‘esclavitud antiga, han posat de manifest 

l‘existència d‘una important tradiciñ de recerca anterior a aquests autors. No obstant això, Finley i Vogt 

mantenen la idea de que la investigació desenvolupada durant el segle XX es deriva del debat originat per 

l‘apariciñ dels treballs d‘aquests dos autors. Idea que revisem de forma important en aquest treball de 

recerca. 
104

 A partir del capítol 5. 6.  
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comments on ancient slavery amounts no more than a few pages.‖ (1998: 108). En 

efecte, tal i com ha posat de manifest Hobsbawm (1967), l‘estudi de l‘antiguitat, i en 

concret de l‘esclavatge, no es trobà mai entre les prioritats de treball de Marx. 

Recentment, Wilfred Nippel (2005: 323) ha anat encara més enllà i ha posat de manifest 

que Marx i Engels no disposaren de cap teoria unitària sobre l‟esclavitud antiga, la 

qual cosa resulta, des de cert punt de vista, totalment certa. És a dir, resulta evident que 

Marx i Engels compartiren una concepció general del paper que hauria tingut el treball 

esclau en l‘antiguitat que, com mostrem més avall, coincidia amb la concepció que 

predominava entre la majoria de científics socials del seu temps (inclosos historiadors, 

economistes, antropòlegs i filòsofs). Però al mateix temps, hem trobat algunes 

divergències entre les observacions sobre el paper de l‘esclavatge en l‘economia i les 

societats de l‘antiguitat entre les diverses obres de Marx i Engels, la qual cosa resulta un 

producte lògic del fet que ambdós autors mai es proposaren crear, com ha indicat Nippel 

(2005), una ―teoria unitària‖ del paper de l‘esclavatge en l‘economia antiga. Per altra 

banda, cal tenir en compte que Marx i Engels ni tan sols es proposaren establir de forma 

clara que era allò que entenien per ―antiguitat‖ (que associaren, de forma genèrica, a la 

Grècia i Roma antigues), ni per establir una perioditzaciñ dins d‘aquesta, per la qual 

cosa resulta difícil derivar interpretacions sobre la concepció que aquests autors tindrien 

sobre l‘evoluciñ de les formes de dependència o l‘esclavatge durant els períodes més 

arcaics de la història de Grècia i Roma. 

 

 El major volum d‘observacions de Marx sobre el funcionament de les societats 

de l‘antiguitat, i de major profunditat i originalitat, es troben contingudes en una sèrie 

de quaderns d‘anotacions que Marx realitzà entre els anys 1857 i 1858,
105

 mentre 

preparava la Contribució a la crítica de l‟economia política (1859) i El Capital 

(1867),
106

 que són coneguts actualment amb el nom de Grundisse (―quaderns‖, en 

alemany).
107

 El més sorprenent de tot és que aquests quaderns no es publicaren fins als 

                                                 
105

 Segons Hobsbawm (1967: 31). 
106

 Zur Kritik der politischen Ökonomie (1859), Das Kapital (1867). Citem les obres de Marx i Engels en 

el nostre idioma, com és pràctica corrent, tot i que la majoria d‘elles foren publicades en alemany, i en 

alguns casos, també en anglès o francès. La cita dels títols en el seu idioma original resulta un exercici 

llarg i innecessari d‘acord amb els objectius d‘aquest treball, de la mateixa manera que tampoc citem el 

títol complet (que sí reproduïm a la bibliografia final), sinñ únicament la part més coneguda d‘aquest, 

amb la qual resulta fàcil identificar l‘obra. 
107

 Es tracta de la paraula ―quaderns‖ en alemany. El terme procedeix del títol en què foren publicades 

aquestes anotacions de Marx a l‘ediciñ de Berlín del 1952-1956: Grundisse der Kritik der Politischen 

Okonomie. Aquí hem estudiat, principalment, la part d‘aquests ―quaderns‖ dedicada a les al període 
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anys 1939-1941 a Moscou, i no començaren a ser coneguts a partir de la reedició del 

1952 de Berlín (Hobsbawm, 1967: 32), i especialment, a partir de la traducciñ a l‘anglès 

d‘Eric Hobsbawm,
108

 que apareixia publicada el 1964 (Fontana, 2001: 155).  

 

 La publicaciñ d‘aquest text atorgà el fonament teòric sobre el qual es 

desenvoluparia tota una corrent marxista de l‘Europa occidental (amb França i Itàlia 

com a principals centres), que mantenia la crítica a ―el capital‖ i ―les societats 

burgeses‖, però tampoc acceptava el to dogmàtic que havia adquirit el marxisme de la 

Unió Soviètica i que predominava en els països de ―l‘Europa de l‘Est‖.
109

 La base 

d‘aquesta crítica procedia del fet que ―l‘ortodòxia marxista‖ s‘establí, principalment, a 

partir de dues obres que divergien en diversos punts amb les observacions del Marx dels 

Grundisse. Aquestes dues obres són, La Ideologia Alemanya (Die deutsche Ideologie), 

escrita per Marx i Engels entre els anys 1845 i 1846, i publicada per primer cop en 

1932, i de L‟origen de la Família d‘Engels,
110

 que es publicà el 1884, a les quals 

s‘uneixen diverses referències procedents d‘El Capital (especialment del volum I, 

publicat el 1867), i de l‘Anti-Dühring d‘Engels (1877). Per altra banda, la teoria i 

metodologia d‘estudi  historiogràfica del ―materialisme històric‖, es configurà 

principalment a partir dels plantejaments exposats (de forma molt resumida) al Pròleg 

de la  Contribució a la crítica de l‟economia política (1859), i de l‘estudi de la lògica 

seguida per Marx i Engels en la resta dels seus escrits, com els de la Lluita de Classes 

en França (1852) i el 18 de Brumari de Lluís Bonaparte (1852). Sobre aquesta base 

teòrica procedent del pensament original de Marx i Engels, es sumaren les obres de 

síntesi de Lenin i de Stalin, que fixaren els punts bàsics sobre els quals es devia 

desenvolupar la ―recerca socialista‖ sobre els temes socials.
111

  

 

                                                                                                                                               
―precapitalista‖, publicats de forma separada per Hobsbawm, amb el títol de, Precapitalist economic 

formations (Marx, 1967). 
108

 Aquí hem fet servir la traducciñ al castellà d‘aquesta versiñ de l‘obra, que apareix publicada tres anys 

després (Marx, 1967), de forma simultània a la publicaciñ de la traducciñ a l‘italià (vid. Schiavone, 1978: 

75, nota 2). 
109

 El referent principal d‘aquesta tendència en el camp dels estudis de l‘antiguitat en Itàlia és 

l‘anomenada ―escola Gramsci‖, que realitza una de les seues primeres defenses de la seua ―interpretaciñ‖ 

del marxisme a l‘obra col·lectiva Analisi marxista e società antiche (1978). En el cas francès, cal destacar 

els estudiosos agrupats al voltant de l‘Université de Besançon, i la revista Dialogues d‟Histoire Ancienne. 

Un bon resum de la seua concepciñ del marxisme la trobem a l‘obra col·lectiva Formes d'exploitation du 

travail et rapports sociaux dans l'Antiquité classique (Annequin, 1979). 
110

 Der Ursprung der Familie, des Privateigenthums und des Staats (Engels, 1975). 
111

 Especialment l‘obra de Stalin: Materialisme històric i dialèctic (1938). Vid. Wulf (1978, 1992). 
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 El primer estudi ―marxista‖ de l‘esclavitud antiga, que fou l‘obra de l‘historiador 

italià Ettore Ciccotti, Il Tramonto della schiavitù nel mondo antico (1899), recollí la 

metodologia d‘estudi de la història defensada per Marx a la Contribució a la Crítica i a 

El Capital, i d‘Engels a l‘Anti-Dühring, però no va fer servir cap de les obres en què 

aquests autors li dediquen una major atenciñ a l‘esclavitud antiga, que són La ideologia 

alemanya, el text de les Formen, i L‟origen de la família.
112

 Per altra banda, en l‘obra 

de Ciccotti tingueren una gran influència les obres dels autors alemanys que participaren 

en la polèmica entre les interpretacions ―primitivista‖ i ―modernista‖ de la història 

durant la dècada de 1890. Aquestes completaren un substrat teòric que, en aquells 

moments, no podien cobrir de forma suficient les escasses referències de Marx i Engels 

de què disposava Ciccotti. Tot plegat ens posa de manifest la principal premissa que ens 

interessa destacar, i és que el debat sobre el paper de l‘esclavatge en l‘economia antiga 

no s‘originà a partir de l‘atenciñ que dedicaren Marx i Engels pel tema, sinñ que 

procedeix d‘uns orígens diferents que es configuren en dos moments concrets, abans i 

després de l‘obra d‘aquests dos autors. El primer moment fa referència a la formaciñ del 

―paradigma jurisprudencial-civil‖ al segle XVIII, que jugarà un paper essencial en totes 

les reflexions sobre el paper de l‘esclavatge en l‘economia antiga realitzades al segle 

XIX,
113

 incloses les dels propis Marx i Engels. 

 

 El segon moment es produeix durant la darrera dècada del segle XIX, quan 

esclata el debat entre ―primitivistes‖ i ―modernistes‖ a la Universitat Alemanya.
114

 

L‘iniciador d‘aquest debat, Karl Bücher, tenia coneixement de l‘existència de Marx i 

Engels, però escrigué sota la influència, principalment, d‘un altre economista d‘idees 

socialistes (tot i que, notablement més moderades), anomenat J. K. Rodbertus. Més 

avall podrem comprovar que Rodbertus elaborà teories molt similars a les de Marx i 

Engels durant el mateix període històric, sota influències teòriques molt similars, i amb 

objectius polítics també pareguts. Però aquest fet no ens permet tractar-lo de ―marxista‖, 

ja que, de fet, aquest autor polemitzà sovint amb els seus coetanis, Marx i Engels. En 

                                                 
112

 Al capítol 5. 6. analitzem amb més detall l‘obra de Ciccotti. 
113

 Insistim en el fet que ens referim a l‘economia. Al segle XIX aparegueren diversos estudis sobre 

l‘esclavitud antiga des d‘una perspectiva ―antiquària‖ o jurídica que no incorporaren el discurs del 

paradigma jurisprudencial civil (o progressista liberal), però que tampoc sñn d‘interès per a la nostra 

recerca. Per altra banda, els estudis econòmics realitzats pels partidaris de la persistència del treball esclau 

durant aquest segle foren elaborats també al marge d‘aquest paradigma, però el tingueren plenament en 

compte, ja que el seu objecte fou el de demostrar la seua falsedat. En aquest sentit podem afirmar que 

també per a aquests estudis el paradigma jurisprudencial civil jugà un paper essencial. 
114

 Tal i com mostrem al capítol 5. 5.  
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1896 entraria en el debat un jove historiador i economista anomenat Max Weber amb 

una conferència fortament influïda per l‘obra de Marx.
115

 Però Weber només el 

considerà com una més de les seues influències, al costat de Mommsen, Rodbertus, 

Bücher i Meyer (als quals els rendeix un homenatge molt major que no pas a Marx, al 

qual no cita mai, a pesar de fer-lo servir sovint).
116

 Finalment, l‘any 1899 apareixia 

publicat el treball de Ciccotti, que constituïa el primer estudi de l‘esclavitud antiga 

realitzat per un autor que reivindicava la utilització del ―materialisme històric‖, és a dir, 

de la teoria interpretativa de la història de Marx i Engels, com a eina per a estudiar la 

història. En els anys següents, apareixerien altres obres d‘autors que reivindicaven la 

superioritat del materialisme històric com a metodologia d‘anàlisi, però no és fins a la 

dècada de 1930, quan realment assistim al naixement d‘una vertadera historiografia 

marxista potent, i l‘estructuraciñ d‘un cos teòric i metodològic, que donaria unitat als 

historiadors marxistes, i al mateix temps, establiria una neta separació amb aquells que 

no ho eren. 

 

 A partir d‘aquests elements es posa de manifest quina és la perspectiva des de la 

qual examinem l‘obra de Marx i Engels en aquest capítol. En primer lloc, realitzem una 

deconstrucció del procés de formació de la teoria de la història de Marx i Engels, per tal 

d‘examinar les possibles influències teòriques (entre les quals, l‘obra d‘Adam Smith 

juga un paper fonamental), i les confluències amb altres investigadors del seu temps 

(com per exemple Mommsen). En segon lloc, hem examinat quina fou la interpretació 

del paper de l‘esclavatge en l‘economia i les societats de l‘antiguitat a través de les 

obres de Marx i Engels que major influència han tingut en la historiografia del segle 

XX. En tercer lloc, ens ha interessat també estudiar de quina forma evolucionà el seu 

pensament sobre aquesta qüestió entre les dècades de 1840 i 1880, així com les 

diferències en el tractament que en fan en les seues diverses obres.  

 

 Això no significa que haguem realitzat una anàlisi detallada de totes i cada una 

de les seues referències sobre l‘esclavitud antiga, la qual cosa ja ha sigut objecte de 

nombrosos treballs abans del nostre, com a conseqüència de la gran importància de 
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 ―Die Sozialen Gründe des Untergangs der antiken Kultur‖ [―Les causes socials de la decadència de la 

cultura antiga‖] (Weber, 1989). 
116

 Vid. capítols 5. 5. 4. i 5. 5. 6.  
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l‘obra d‘aquests autors en els estudis de l‘esclavitud antiga del segle XX.
117

 La nostra 

aportaciñ s‘ha centrat, pel contrari, en posar de manifest les fortes connexions entre la 

concepciñ de Marx i Engels sobre el paper de l‘esclavatge a l‘economia antiga, i la dels 

estudis d‘economia política de l‘època, que constituïen un dels nuclis principals de 

l‘activitat científica de caràcter liberal. No obstant, també hem dedicat una certa atenció 

a destacar les diferències existents en el tractament d‘aquest tema en diferents obres de 

Marx i Engels, i durant diferents períodes cronològics, que presenten notables 

diferències entre sí. Ens ha interessat fer èmfasi en aquest aspecte per posar de manifest 

que el pensament d‘Engels, i especialment, de Marx, sobre el paper de l‘esclavatge a 

l‘antiguitat, es trobava lluny de trobar-se tancat, i de constituir una visió única. El que 

ens ha interessat no ha sigut tant, la comprensió de la concepció de Marx i Engels sobre 

el paper de l‘esclavatge en l‘antiguitat, sinñ principalment, observar el procés de 

formaciñ d‘aquesta concepciñ. 

 

 

                                                 
117

 La historiografia soviètica realitzà un gran treball d‘estudi de l‘obra de Marx i Engels en aquest sentit 

després del triomf de la ―Revoluciñ d‘octubre‖, tal i com indiquem al capítol 6. 3. Al seu temps, la 

importància de les obres de Marx i Engels entre els soviètics, motivaria l‘apariciñ d‘estudis historiogràfics 

com els de Vittinghof (1986 [1960]) i Backhaus (1974, 1975). Finalment, cal destacar els treballs de 

―relectura‖ de l‘obra de Marx, per part de les corrents ―neomarxistes‖, tal i com es pot observar en els 

estudis de Carandini (1979) i Ste. Croix (1988). 
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 5. 4. 2. EL NAIXEMENT DEL “MATERIALISME HISTÒRIC” 

 

 

 La metodologia d‘estudi i explicaciñ de la història conceptualitzada per Marx i 

Engels sota amb el nom de ―materialisme històric‖ nasqué en la dècada de 1840 com a 

conseqüència de la confluència d‘una sèrie de factors d‘origen diferent.
118

 En primer 

lloc, ens interessa destacar la formació acadèmica de Karl Marx (1818-1883). Aquest 

començà els estudis de jurisprudència a la Universitat de Bonn, però els abandonà per a 

estudiar Filosofia i Història a Berlín. El 1841 es doctorà a la Universitat de Jena amb la 

tesi Diferència entre la filosofia de la naturalesa de Demòcrit i la d‟Epicur. Així, Marx 

comença familiaritzant-se amb els estudis jurídics, la qual cosa explica, en part, la 

facilitat que mostrarà posteriorment per a aproximar-se a l‘estudi de l‘economia política 

(que com hem vist, nasqué de la ciència jurídica al segle XVIII), i per a comprendre els 

problemes relatius a les formes de propietat i la seua evolució al llarg de la història. 

Durant aquest període de la formació de Marx, aquest ja conegué les obres de Niebuhr i 

Savigny. Per altra banda, cal destacar la seua formació filosòfica, i el fet que tingués 

com a professor a Hegel, la qual cosa distancia a Marx de la gran majoria dels autors 

d‘obres d‘economia política d‘aquest període. La formaciñ filosòfica ens permet 

comprendre l‘atenciñ de Marx per definir la seua metodologia d‘aproximaciñ al passat 

històric, i a utilitzar els conceptes de ―materialisme‖, ―idealisme‖ i ―dialèctica‖ en la 

seua definició. El punt de partida de la interpretació de la història de Marx és, com és 

ben sabut, la filosofia de Hegel.  

 

 George W. F. Hegel (1770-1831) començà a impartir a partir del curs 1822-1823 

unes lliçons de filosofia de la història que ens han arribat a través dels apunts dels seus 
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 Actualment, resulta relativament fàcil conèixer el procés de formació del pensament de Marx i Engels 

gràcies a l‘abundantíssima bibliografia que s‘ha publicat sobre el tema. Aquí hem fet servir només una 

petita part d‘aquests treballs, ja que complien amb els objectius plantejats per a la nostra recerca, que no 

es centra només en l‘obra d‘aquests dos autors, sinñ que pel contrari, pretén ubicar-los dins d‘una 

evolució del pensament molt més àmplia. Els estudis que hem fet servir han sigut, principalment, els de 

Florez (1968), Fontana (1982: 135-152), Hobsbawm (1967), Labica (1985), Levine (1987), Löwith 

(1968) i Ollman (1971). En tot cas, la nostra perspectiva d‘anàlisi no ha sigut tant la d‘examinar totes i 

cada una de les influències immediates de Marx i Engels (a través dels seus estudis acadèmics i lectures), 

sinó més aviat, el de situar la seua obra en el context més ampli de la difusió del paradigma 

jurisprudencial civil, del qual se‘n deriva la concepciñ progressista liberal de la història. En aquest sentit, 

cal destacar el paper dels estudis de Meek (1980, 1981), sobre la importància de l‘obra de la Il·lustraciñ 

escocesa en el desenvolupament del materialisme històric. També han tingut una gran importància per al 

nostre estudi els treballs de Schiavone (1989a, 2002).  
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estudiants.
119

 Actualment sabem que Hegel era de tendències liberals gràcies als arxius 

de la policia prussiana, la qual cosa explica els forts lligams de la seua filosofia de la 

història amb la ―il·lustrada‖, com ho demostren la concepció filosòfica de la llei, el 

progressisme històric, i l‘universalisme (Fontana, 2001: 101). Hegel estableix així una 

línia de comunicació directa entre Marx i la concepció filosòfica de la història de la 

Il·lustració (especialment aquella que identifiquem amb el paradigma jurisprudencial-

civil), sense que arribaren a triomfar així en Marx les tendències historicistes que 

predominaven a l‘Alemanya del seu temps (com tampoc ho feren amb Mommsen). 

Aquest caràcter ―filosòfic‖ de la història (que l‘escocès Lord Kames anomenava 

―història conjectural‖)
120

 explica l‘interès que mostrà Marx, en tot moment, per 

interpretar els processos històrics a llarg termini, i per les explicacions de caràcter 

globalitzador. El caràcter filosòfic també presenta una forta tendència cap a la 

identificaciñ d‘elements ―essencials‖ que permeteren definir i explicar el caràcter de 

determinades societats, i la divisió de la història en grans blocs amb una forta 

coherència interna. En aquest sentit, podem observar uns orígens clars del concepte de 

―mode de producció‖ en la filosofia de Hegel, que es caracteritza precisament per la 

divisió de la història de la humanitat en grans etapes històriques, que disposarien, cada 

una d‘elles, una sèrie d‘elements característics que li atorgaven una unitat i li permetien 

diferenciar-les d‘altres períodes històrics anteriors o posteriors. 

 

 Finalment, cal destacar el que, possiblement, és l‘element més innovador de la 

filosofia de Hegel: el procés dialèctic. Segons aquesta, la història avança a partir d‘una 

lògica de contradicciñ que es desenvolupa de forma espontània. Aquesta s‘origina quan, 

a partir d‘un estat determinat (tesi), s‘inicia la transformaciñ d‘algun dels seus 

components cap a l‘oposiciñ de la tesi inicial (antítesi), amb la qual finalment 

s‘enfronta, la qual cosa dona com a resultat una nova situaciñ (la síntesi), diferent a la 

tesi i a l‘antítesi, i al mateix temps, resultat d‘aquestes dues. Hegel descriu de la següent 

manera aquest procés: 

 

  ―ocurre [...] que el pensar viene a dar contradicciones [...] con lo cual no se alcanza a sí 

mismo, sino que más bien permanece cogido por su opuesto. [...] hasta que vence y lleva a cabo 

en el pensar mismo la resolución de sus propias contradicciones. La visión de que la naturaleza 
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 Vorlessungen über die Philosophie der Weltgeschichte (Hegel, 1986). 
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 Vid. inici del capítol 4. 3. 3. 
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del pensar consiste precisamente en la dialéctica, que él en cuanto entendimiento viene a dar en 

lo negativo de sí mismo, en la contradicción, constituye un aspecto capital de la lógica. El 

pensar, desesperando de poder resolver por sí mismo la contradicción en que se encuentra 

metido, regresa a las soluciones y sosiegos que el espíritu obtuvo parcialmente bajo otros modos 

o formas suyas.‖ (Hegel, 1997: 113). 

 

Hegel circumscriu la seua teoria de la dialèctica en el camp del pensament, ja 

que perseguia fer front a la concepció que havia predominat fins aleshores (i que era 

defensada per Kant), segons la qual el pensament tenia un caràcter ―estàtic‖ (Florez, 

1968: 85-86). A partir d‘aquest plantejament, Hegel realitza una interpretaciñ de 

l‘evoluciñ general de la història d‘Europa des de l‘antiguitat fins al seu temps, basant-se 

en l‘evoluciñ dels grans sistemes d‘idees (és a dir, l‘estoïcisme, el cristianisme, el 

protestantisme, etc). Al mateix temps, Hegel centra aquest anàlisi al voltant del que ell 

interpretava com una ―evolució progressiva‖ de l‘ésser humà cap a la ―llibertat‖ (tema 

que evidencia la ideologia il·lustrada i liberal de Hegel). La idea de progrés (que es 

trobava ja present en Kant), constitueix, per tant, una de les bases fonamentals del 

pensament de Hegel, que entén la dialèctica, no només com a mera evolució, sinó com 

una evolució en sentit progressista. 

 

Hegel inicia la seua història del pensament en la relació entre amo i esclau que 

hauria existit a l‘època antiga. Segons ell, la història s‘havia caracteritzat per una lluita 

interior de l‘esclau per aconseguir la llibertat a través del pensament, la qual cosa 

l‘havia conduït a produir una sèrie de grans moviments ideològics, com sñn 

l‘estoïcisme, l‘escepticisme i el cristianisme (Tejedor, 1998: 341-342). De tal manera 

que Hegel trobava canvis en la història com a conseqüència de la lluita dels esclaus per 

la seua llibertat, una lluita que, no obstant, es circumscrivia en el camp de la pròpia 

consciència. Hegel trobava en els grecs antics moltes de les grans realitzacions culturals 

més importants de la història de la humanitat, però al mateix temps, els considerava 

clarament inferiors als europeus moderns per l‘existència de l‘esclavitud (Cambiano, 

1982). Considerava que la posiciñ de l‘esclau era més digna que la de l‘amo, ja que 

prenia consciència de la seua independència de l‘objecte treballat a través del treball, 

mentre que l‘amo rebia el producte del treball sense poder percebre el procés per el qual 

s‘havia realitzat. En aquest punt es fa visible la percepciñ positiva del treball pròpia de 

la ideologia burgesa o liberal (que procedeix de la ideologia whig), i el rebuig a la 
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posiciñ ociosa, luxosa i improductiva dels amos d‘esclaus que es que es comença a fer 

present en els escrits de Hume i Franklin, i es converteix en un dels temes principals 

d‘Alexis de Tocqueville, Wallon, Mommsen i Cairnes.
121

 Per aquest motiu, segons 

Hegel, la gran revoluciñ de la història humana s‘havia produït a l‘època moderna, quan 

la majoria de la poblaciñ treballadora d‘Europa havia assolit la llibertat sense la 

presència d‘una classe d‘esclaus.  

 

 Marx adoptarà la idea central d‘aquest esquema històric, tot i que contemplat des 

d‘una perspectiva ―material‖ (és a dir, de l‘estudi de l‘estructura socioeconòmica), i no 

―idealista‖ (és a dir, de l‘evoluciñ de les idees). L‘esquema històric de Marx, que 

apareix manifestat per primer cop a La Ideologia Alemanya (1845-1846), també 

s‘estructura a partir d‘un esquema progressista centrat en l‘alliberament progressiu dels 

treballadors, des de l‘esclavitud en l‘antiguitat, al treball assalariat de l‘època 

contemporània, passant per la servitud medieval. L‘estadi últim al qual calia arribar era 

l‘alliberament absolut de la classe treballadora, la qual cosa resultaria possible, segons 

Marx, gràcies ―l‘objectivitzaciñ‖ de les relacions de treball que es produïa en el treball 

assalariat. És a dir, com l‘evoluciñ cap a l‘ampliaciñ de la classe assalariada semblava 

inevitable a l‘època de Marx (degut a l‘emigraciñ que es produïa cap a les ciutats, i el 

creixement del sector industrial), i aquesta classe es trobava totalment desvinculada del 

seu objecte de treball (amb el qual només mantenia una relació a través del salari), la 

revoluciñ d‘aquesta classe contra la seua situaciñ d‘explotaciñ resultava inevitable. 

Resulta interessant destacar que també per a Mommsen, que era contemporani de Marx, 

l‘estat de les coses pareixia indicar una evolució cap a la revolució definitiva de les 

classes treballadores (la qual era temuda per Mommsen, mentre que Marx la desitjava). 

 

 A partir d‘aquesta base teòrica, el que cal indicar ara és la forma en què Marx 

evolucionà cap al ―materialisme‖, i abandonà l‘idealisme propi de Hegel i de 

l‘anomenada ―esquerra hegeliana‖. Un procés que es produí durant els primers anys de 

la dècada de 1840, al mateix temps que Marx evolucionava del liberalisme radical (en el 

qual es situava Mommsen), al socialisme. En tot cas, cal indicar també que l‘evoluciñ 

de Marx es comprèn millor si és observat en el context de ―l‘esquerra hegeliana‖, que és 

del grup de joves estudiants de filosofia que començaren a interpretar l‘idealisme de 
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Hegel en oposició a la religió (en contraposició a la ―dreta hegeliana‖, que consideraven 

compatible la filosofia hegeliana amb la religiñ). En el camp polític, l‘esquerra 

s‘aproparia a les posicions del liberalisme radical, mentre que la ―dreta hegeliana‖ a les 

d‘un liberalisme conservador (a l‘estil de Guizot), o bé els règims de la Restauraciñ.
122

 

L‘any 1842 Marx s‘instal·là a Colònia on s‘implicà en la redacciñ i ediciñ del periòdic 

de tipus crític Rheinische Zeitung [―Gazeta Renana‖] fins al 1843. Durant aquest 

període és quan, per primer cop, Marx comença a moure‘s des de la filosofia hegeliana 

cap a l‘economia política clàssica, i en aquest procés tingueren una gran importància els 

conflictes socials d‘aquell moment, tal i com ens descriu ell mateix: 

 

  ―Por los años 1842-1843, en calidad de redactor de la Rheinische Zeitung, me vi 

obligado por primera vez a dar mi opinión sobre los llamados intereses materiales. Las 

dicusiones del Landtag
123

 renano sobre los delitos forestales y el parcelamiento de la propiedad 

rústica [...] y por último las discusiones sobre el librecambio y la protección, me dieron los 

primeros motivos para ocuparme de las cuestiones económicas.‖ (1993: 25-26). 

 

 El context presenta, per tant, notables coincidències amb el que portà també a 

Mommsen a interessar-se per l‘estudi de l‘economia política que després queda reflectit 

a la seua obra.
124

 Per altra banda, cal destacar que entre les obres que llegeix Marx el 

1843 es troben L‟Esprit des Lois de Montesquieu, i The Wealth of Nations d‘Adam 

Smith (Levine, 1987: 435). Aquest és un fet remarcable, perquè ens posa de manifest 

que en el moment en què Marx es comença a moure des dels plantejaments de 

l‘esquerra hegeliana al materialisme, i per tant, a l‘estudi de la societat i l‘economia, 

Adam Smith es troba entre les seues primeres lectures. En aquest punt, coincidim 

plenament amb R. L. Meek (1972: 56-80) en defensar el caràcter central dels 

plantejaments de la filosofia jurídica escocesa en la configuració del ―materialisme 

històric‖.
125

 La conjugació d‘aquests plantejaments amb l‘esquema dialèctic hegelià no 

plantejaria massa problemes, ja que tant Hegel com els escocesos partien d‘una mateixa 

base ideològica fonamentada en la defensa de la modernitat i el progrés, i l‘atac a les 

estructures econòmiques i institucionals de ―l‘Antic Règim‖.   
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 Entre els principals representants de l‘esquerra hegeliana es troben Feuerbach i Max Stirner, l‘obra de 

les quals és analitzada per Marx i Engels a La ideologia alemanya (Marx-Engels, 1973). 
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 En octubre de 1843 Marx abandonà la Gazeta Renana i es traslladà a París, on 

entrà en contacte amb alguns dels primers teòrics del socialisme com a moviment 

polític, com Proudhon i Louis Blanc, i un compacte grup d‘alemanys exiliats, entre els 

quals es trobava Engels. A diferència de Marx, Friedrich Engels (1820-1895) 

comptava amb una educació més pràctica que teòrica. Només assistí a la universitat 

durant un any, però conegué des de ben prompte com funcionava el sistema econòmic 

industrial a partir de les fàbriques que posseïa el seu pare a la ciutat alemanya de 

Barmen i a Manchester (Fontana, 2001: 149). Entre els anys 1842 i 1844 Engels 

s‘encarregà d‘administrar la factoria de Manchester, i fou també durant aquest període 

quan començà a estudiar de forma sistemàtica les obres dels grans economistes, des 

d‘Adam Smith a Ricardo.  

  

 El 1844 es va traslladar a París, on dugué a terme l‘elaboraciñ de l‘Esbós de 

crítica de l‟economia política, en el qual volia: ―exponer ampliamanete la repugnante 

inmoralidad de este sistema y poner de manifiesto sin miramientos la hipocresía de los 

economistas‖ (Engels apud. Fontana, 2001: 150). Engels envià aquest escrit a Marx, que 

despertà encara més l‘interès que ja sentia Marx per l‘economia política (Fontana, 2001: 

150). Segons Marx, fou a partir de la lectura de l‘Esbós, quan començà a mantenir una 

correspondència habitual amb Engels, que: ―había llegado por otro camino [...] al 

mismo resultado que yo.‖ (Marx, 1996 [1859]: 29). En aquest punt cal indicar que Marx 

i Engels no foren els únics que s‘interessaren per l‘economia política com a mitjà per a 

criticar el sistema capitalista, sinñ que el seu interès s‘inscriu en un context molt més 

ampli, com ho demostren les obres de Eugène Buret (1842),
126

 C. Pecquer (1842),
127

 

Simon Linguet,
128

 i Sismone Sismondi (1847).
129

 L‘obra de Buret era una crítica a la 

situació de misèria en què es trobaven els treballadors de les fàbriques de plantejaments 

similars a l‘obra d‘Engels La situació de la classe obrera en Anglaterra, publicada el 

1845; C. Pecquer i S. Linguet realitzaren obres d‘economia política en les quals 

recollien la teoria de les etapes escocesa, però li donaven la volta, en defensar la 

superioritat d‘aquells períodes més primitius, en què hauria predominat la propietat 

col·lectiva (Levine, 1987). Entre els anys 1844 i 1845 Marx havia llegit ja aquestes tres 
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 Théorie Nouvelle d‟Économie Sociale et Politique 
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 Recherches philosophiques sur la droit de propriété. 
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 Noveaux Principes d‟Économie Politique. 
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obres, i posteriorment llegiria la de Sismondi, que constitueix un dels autors més citats 

d‘El Capital.  

 

 El 1845 el govern francès dictaminà una ordre d‘expulsiñ de Marx, que s‘establí 

a Brussel·les, on se li uní poc després Engels (Marx, 1996: 27-29). A partir d‘aleshores 

iniciaren l‘elaboraciñ de La Ideologia Alemanya, que segons Marx (1996: 29), que tenia 

per objectiu principal l‘aclariment de les pròpies idees sobre la filosofia, l‘economia i la 

història, i que no s‘arribà a publicar per circumstàncies polítiques. L‘estudi de La 

ideologia alemanya ens ofereix, per tant, una oportunitat extraordinària per a estudiar la 

configuració de la teoria de la història de Marx i Engels en els seus inicis, i el paper que 

en aquesta juga l‘esclavitud antiga. 

 

 

5. 4. 3.  L’ESCLAVITUD ANTIGA EN LA IDEOLOGIA ALEMANYA 

 

 

 La Ideologia Alemanya constitueix el primer escrit de Marx i Engels en el qual 

es pot observar l‘evoluciñ d‘aquests cap al ―materialisme històric‖. Tot i que al Pròleg 

de la Contribució de 1859 Marx indica que la teoria ja es trobava totalment 

desenvolupada cap a 1845, el cert és que trobem un nivell d‘elaboraciñ molt major a la 

Contribució, que a la Ideologia. Al text de la Ideologia es pot observar que ens trobem 

en els mateixos inicis de la configuració del ―materialisme històric‖, i per això mateix, 

es tracta de l‘obra de Marx i Engels en què aquests autors mostren una major vinculació 

a la interpretaciñ de la història de la Il·lustraciñ escocesa (i particularment, d‘Adam 

Smith. Això es pot observar en la descripció de la pròpia filosofia que fan Marx i Engels 

a l‘inici de la Ideologia amb l‘objectiu de distanciar-se de l‘idealisme de Hegel i dels 

representants de ―l‘esquerra hegeliana‖, tal i com podem observar a continuació:  

 

  ―Las premisas de que partimos no tienen nada arbitrario, no son ninguna clase de 

dogmas, sino premisas reales, de las que sólo es posible abstaerse en la imaginación. Son los 

individuos reales, su acción y sus condiciones materiales de vida, tanto aquellas con que se han 

encontrado como las engendradas por su propia acción. Estas premisas pueden comprobarse, por 

consiguiente, por la vía puramente empírica 

  [...] el hombre [...] se diferencia de los animales a partir del momento en que comienza a 

producir sus medios de vida [...] Al producir sus medios de vida, el hombre produce 
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indirectametne su propia vida material. [...] Lo que son coincide, por consiguiente, con su 

producción, tanto con lo que producen como el modo cómo lo producen. [...] 

  Las relaciones entre unas naciones y otras dependen de la extensión en que cada una de 

ellas haya desarrollado sus fuerzas productivas, la división del trabajo y el intercambio interior. 

Es éste un hecho generalmente reconocido. [...] Hasta dónde se han desarrollado las fuerzas 

productivas de una nación lo indica del modo más palpable el grado hasta el cual se ha 

desarrollado la división del trabajo.‖ (Marx-Engels, 1973: 19). 

 

 A partir d‘aquesta descripciñ podem identificar una sèrie d‘elements 

fonamentals en la configuració de la teoria de Marx i Engels. El primer paràgraf es troba 

dirigit, principalment, contra la filosofia hegeliana, a la qual contraposen la utilització 

del mètode científic hipotètico-deductiu (―Estas premisas pueden comprobarse, por 

consiguiente, por la vía puramente empírica‖). Un plantejament que també defensen de 

forma explícita Montesquieu i Hume a les seues obres, i que es troba present, de forma 

implícita, en l‘obra d‘Adam Smith, i es convertirà en un dels trets característics 

principals de la historiografia acadèmica alemanya d‘acord amb les premisses de Ranke 

i Droysen.
130

 De la mateixa manera que havien fet Montesquieu, Hume i Adam Smith, 

Marx i Engels es dirigeixen a l‘estudi de l‘economia i l‘estructura de les societats amb 

l‘objectiu d‘enfrontar-se als plantejaments teòrics que els precedien (religiosos en el cas 

dels il·lustrats, idealistes en el cas de Marx i Engels). En el segon paràgraf del fragment 

citat podem observar la centralitat de la ―producció‖, és a dir, de l‘economia, en l‘anàlisi 

de la societat de Marx i Engels, i al tercer paràgraf podem comprovar com aquests 

parteixen de l‘esquema d‘Adam Smith (―desarrollado sus fuerzas productivas, la 

división del trabajo y el intercambio interior‖).
131

 Especialment quan, un poc més avall, 

indiquen que el ―grau de desenvolupament de les forces productives‖ es mesura pel 

nivell de desenvolupament de la ―divisió del treball‖. La influència de l‘obra d‘Adam 

Smith resulta, per tant, evident. Però a més a més, resulta interessant destacar que, en 

comptes de citar a Smith, Marx i Engels indiquen que: ―Es éste un hecho generalmente 

reconocido‖. Això significa que Marx i Engels no només adoptaren els principis de la 
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Il·lustraciñ escocesa, com ha indicat Meek (1972), sinñ que aquests principis ja s‘havien 

convertit en un autèntic paradigma en el camp dels estudis econòmics
132

 de la dècada de 

1840 (i possiblement abans). Aquest fet explica, al seu temps, la plena adopció 

d‘aquests principis per Blair, Wallon i Mommsen. 

 

 A partir de l‘esquema d‘Adam Smith Marx i Engels comencen a estructurar la 

seua interpretació general del funcionament de les societats. En el següent fragment 

podem observar la presència de bona part dels elements clau del materialisme històric: 

 

  ―La división del trabajo dentro de una nación se traduce, ante todo, en la separación del 

trabajo industrial y comercial con respecto al trabajo agrícola y, con ello, en la separación de la 

ciudad y el campo y en la contradicción de los intereses entre una y otro. [...] Al mismo tiempo, 

la división del trabajo en estas diferentes ramas accarrea, a su vez, la formación de diversos 

sectores entre los individuos que cooperan en determinados trabajos. La posición que ocupan 

entre sí estos diferentes sectores se halla condicionada por el modo de explotar el trabajo 

agrícola, industrial y comercial (patriarcalismo, esclavitud, estamentos, clases).‖ (Marx-Engels, 

1973: 20). 

 

 L‘esquema que presenten aquí Marx i Engels coincideix en bona mesura amb el 

d‘Adam Smith, però posseeix algunes diferències. La més important, per a l‘objecte de 

la nostra recerca, és el fet que el tipus de relacions socials de cada societat quede 

determinat pel nivell de desenvolupament de les forces productives (això és, per la 

―separació entre el treball agrícola, industrial i comercial‖, per un costat, i del nivell de 

divisiñ del treball, per l‘altre). Aquest fet implica que les societats de l‘antiguitat es 

trobaven determinades a dependre del treball esclau com a conseqüència del seu nivell 

de desenvolupament. A partir d‘aquí es configura ja un dels elements fonamentals que 

caracteritzarà la interpretaciñ marxista de l‘antiguitat, i és que el mñn antic no podia 

resultar mai equivalent a l‘època contemporània (com defensarien més tard els 

―modernistes‖ encapçalats per Eduard Meyer),
133

 perquè cada una d‘aquestes èpoques 

es trobava en un nivell de desenvolupament clarament identificable a partir de les 

relacions socials que hi predominaven (amos i esclaus, senyors i serfs, patrons i 

assalariats). Un fet que es posa de manifest quan Marx i Engels ens descriuen, un poc 
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més avall, el pas del ―primer estadi social‖, el de la tribu, al ―segon‖, el de la ―ciutat‖, 

tal i com podem comprovar a continuació: 

 

  ―La primera forma de propiedad es la [...] de la tribu. Esta forma [...] corresponde a la 

fase incipiente de la producción en que un pueblo se nutre de la caza y la pesca, de la ganadería o 

[...] de la agricultura. En este último caso la propiedad tribal presupone una masa de tierras sin 

cultivar. En esta fase, la divisón del trabajo se halla todavía muy poco desarrollada y no es más 

que la extensión de la división natural del trabajo existente en el seno de la família 

  La organización social [...] se reduce [...] a una ampliación de la organización familiar: a 

la cabeza de la tribu se hallan los patriarcas, por debajo de ellos los miembros de la tribu y en el 

lugar más bajo de todos, los esclavos. La esclavitud latente en la familia va desarrollándose poco 

a poco al crecer la población y las necesidades, al extenderse el comercio exterior y aumentar las 

guerras y el comercio de trueque. 

  La segunda forma está representada por la antigua propiedad comunal y estatal, que 

brota como resultado de la fusión de diversas tribus para formar una ciudad en la que sigue 

existiendo la esclavitud. Junto [...] a la propiedad privada va desarrollándose, ya ahora, la 

propiedad privada mobiliaria, y más tarde la inmobiliaria [...] Los ciudadanos del Estado, sólo en 

cuanto comunidad pueden ejercer su poder sobre los esclavos que trabajan para ellos, lo que ya 

de por sí los vincula a la forma de propiedad comunal. La división del trabajo aparece ya, aquí, 

más desarrollada [...] La relación de clases entre ciudadanos y esclavos ha adquirido ya su pleno 

desarrollo. [...] En Italia [...] La esclavitud [era] la base de toda la producción.‖ (1973: 21) 

 

 L‘esquema de Marx i Engels presenta una notable diferència amb el dels autors 

escocesos. Mentre que en aquells l‘evolució històrica es trobava determinada per la 

forma d‘extreure els recursos de la natura (caçadors, pastors, agricultors, i finalment, 

comerciants), i en relació a aquests, es trobava el tipus de propietat; en el cas de Marx i 

Engels, hi ha nous elements que intervenen. Aquí el centre d‘atenciñ no és tant la forma 

d‘explotar la natura, com el tipus d‘organitzaciñ social en sí mateix (centrat en la tribu o 

família, o bé, en la ciutat), el qual es troba lligat a un determinat mode de relacions 

socials del treball. En el cas de la societat tribal, el centre de totes les relacions (de 

poder i de treball) és la família, i dins aquesta es desenvolupa la producció; mentre que 

en el cas de la societat centrada en la ―ciutat‖ (en clara referència a l‘època antiga), 

existeix una relació directa entre els ciutadans i la ―comunitat‖ (constituïda per la 

ciutat), i entre aquests i els esclaus. El desenvolupament d‘aquest segon tipus de societat 

porta a l‘establiment de l‘esclavatge en la base de la producciñ. Malauradament, Marx i 

Engels no ens expliquen amb major detall de quina forma es produiria aquesta evolució 

en aquesta obra, l‘objectiu de la qual no és explicar l‘estructura ni l‘evoluciñ de les 
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societats de l‘antiguitat. A pesar d‘això, sí resulta evident la vinculaciñ que s‘estableix 

entre l‘antiguitat i el treball esclau, una vinculaciñ que, a diferència de la gran majoria 

dels autors que hem tractat més amunt (amb la possible excepció de Hume i 

Montesquieu), s‘havia de produir necessàriament. A l‘obra d‘Adam Smith, per 

exemple, no trobem res semblant. En aquesta és descrita la importància del treball 

esclau a l‘antiguitat, i de la mentalitat de rebuig cap a determinats treballs (l‘artesania i 

el comerç),
134

 però en cap moment es descriu la relació entre amos i esclaus com a 

necessària d‘aquest estadi de la societat (com sí fan Marx i Engels), sinñ que únicament 

és descrita com un element característic de l‘antiguitat.
135

 Resulta curiós que Smith sí 

que situa l‘esclavitud com un dels trets essencials de les ―societats de pastors‖, en les 

quals l‘inici de la propietat privada es centraria en dues unitats mòbils: els ramats i els 

esclaus,
136

 però no diu res semblant de l‘època clàssica, sinñ que més aviat deplora la 

seua existència. John Millar aniria encara més enllà, i arribava a afirmar que 

l‘esclavatge resultava absolutament nefast en societats en les quals es produïa un elevat 

nivell de desenvolupament del comerç i del ―luxe‖, com a la Roma antiga o l‘Amèrica 

moderna (Millar, 2006 [1779]: 249-254). Una concepció que també es fa clarament 

present a l‘obra de Smith. Sembla que la importància de l‘esclavatge a les colònies 

americanes del seu temps els impedia considerar que l‘esclavatge es desenvolupava 

únicament en determinades condicions. Montesquieu també tenia una concepció similar 

sobre el desenvolupament de l‘esclavatge a la Roma antiga a L‟Esprit des Lois,
137

 però 

al mateix temps, de l‘esquema de les Considérations sembla desprendre‘s també la idea 

de que l‘esclavatge constituïa un element estructural de la societat romana. En aquest 

punt, Montesquieu presenta un major lligam amb la concepció de Marx i Engels que no 

pas Adam Smith i John Millar. També Hume el podríem situar en aquesta trajectòria a 

partir de la seua frase:  

 

  ―The chief difference between the domestic œconomy of the ancients and that of the 

moderns consists in the practice of slavery, which prevailed among the former, and which has 

been abolished for some centuries throughout the greater part of Europe.‖ (1987: 383). 

 

                                                 
134

 Vid. Smith (1776: IV.vii.a.3; i IV.ix.47), fragments citats a l‘apartat 4.3.3.b. 
135

 No és el mateix dir que l‘esclavatge és un element característic de l‘antiguitat, perquè així ens ho 

demostren les fonts, que establir que aquest havia d‘aparèixer necessàriament, com a conseqüència del 

nivell de desenvolupament d‘aquestes societats. 
136

 Smith (1776. V.i.b.7), fragment citat a l‘apartat 4.3.3.b. 
137

 Vid. Montesquieu (1845 [1748. 15. 16]: 210), citat a l‘apartat 4.2.2.c. 
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 Per altra banda, més amunt hem pogut comprovar també com Wallon i 

Mommsen desvincularen, de forma conscient, l‘esclavatge de determinades etapes de la 

història de Grècia i Roma. Precisament aquelles etapes en què consideraven que havien 

existit règims més justos, igualitaris i democràtics.
138

 En canvi, William Mitford i 

William Blair es trobaren més inclinats a considerar l‘esclavatge un element estructural 

de les societats antigues, com a conseqüència de la seua menor simpatia cap a 

l‘antiguitat, i cap als règims de tipus republicà i democràtic (en el cas de Mitford). 

 

 Un altre aspecte d‘importància que cal destacar és la utilitzaciñ del concepte de 

―ciutat antiga‖, tal i com el coneixem actualment, per part de Marx i Engels. Aquest 

apareix també, de forma implícita, a la Història de Roma de Mommsen, tal i com hem 

vist més amunt.
139

 Actualment, es tendeixen a situar els orígens del concepte de ―ciutat 

antiga‖ en l‘obra de Foustel de Coulanges, La citté antique (1884), i dels treballs de 

Karl Bücher i Max Weber en la dècada de 1890, tal i com fa Finley (1984). Però a La 

Ideologia Alemanya, com a la Història de Mommsen, trobem ja presents els 

components fonamentals d‘aquest concepte historiogràfic, la qual cosa sembla ser un 

producte de la fusiñ de la teoria de les etapes escocesa amb l‘anàlisi de la propietat en la 

Roma antiga de Niebuhr, i entre aquests dos, les obres de Hume i Montesquieu. La 

nostra recerca ens ha portat a la conclusió que els orígens teòrics i ideològics del 

concepte de ―ciutat antiga‖ es troben en l‘oposiciñ al paradigma humanista-cívic sorgit 

al segle XVIII. Aquesta tesi queda confirmada, per un costat, pel fet que trobem en 

Hume i Montesquieu molts dels plantejaments característics de la concepció de les 

ciutats de l‘antiguitat com uns organismes fonamentalment diferents dels de l‘època 

moderna, caracteritzats per elements com l‘existència l‘esclavatge, o el fet que la major 

part de la població masculina que posseïa el títol de ciutadania participava en la 

guerra.
140

 Durant la primera meitat del segle XIX, l‘obra jurídica de Savigny, i sobre tot, 

la Història de Roma de Niebuhr, contribuïren a aprofundir aquesta concepció de la 

ciutat antiga com una estructura social, institucional i política essencialment diferent a 

les ciutats de l‘època moderna. És important recordar que Niebuhr també tenia 

                                                 
138

 Vid. capítols 5. 2. 3. i 5. 3. 
139

 Capítol 5. 3. 
140

 Vid. Montesquieu: ―Comme les peuples de l‟Europe ont, dans ces temps-ci, à peu près les mêmes arts, 

les mêmes armes, la même discipline et la même manière de faire la guerre, la prodigieuse fortune des 

Romains nous paraît inconcevable. [...] Il n‟en était pas de même dans les anciennes républiques: car 

cette proportion des soldats au reste du peuple, qui est aujourd‟hui comme d‟un à cent, y pouvait être 

aisément comme d‟un à huit.‖ (1831 [1734. 3]: 20-21). Hume manté la mateixa concepció als seus 

assatjos ―Of Commerce‖ i ―Of Popolousness of ancient nations‖. Vid. capítols 4.2.2. i 4. 3. 2. 
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l‘objectiu explícit d‘enfrontar-se al paradigma humanista-cívic, i concretament, a 

l‘aplicaciñ jacobina que s‘havia produït durant la seua època. Davant d‘aquest perill, 

calia enfortir les diferències entre l‘època antiga i la moderna, i en aquest sentit, resulta 

interessant destacar que aquell que fou, segons Momigliano (1970) i Finley (1984) el 

creador del concepte de ciutat antiga, Foustel de Coulanges, indicava el següent a l‘inici 

de la seua obra La citté antique: 

 

  ―Nos proponemos exponer aquí por qué principios y normas se rigieron la sociedad 

griega y la romana. [...] 

  Nos esforzaremos, sobre todo, en poner de manifiesto las diferencias radicales y 

esenciales que distinguen siempre a estos pueblos antiguos de las sociedades modernas. Nuestro 

sistema educativo, que nos hace convivir desde la infancia entre griegos y romanos, nos habitúa 

a ponerlos en relación constantemente con nosotros a quienes vemos reflejados en ellos. [...] 

  Ahora bien, los errores en esta materia no están exentos de peligro [...] Por haberse 

observado mal las instituciones de la ciudad antigua, se la ha creído resucitar entre nosotros. Se 

forjaron ideas ilusorias sobre la libertad entre los antiguos, y sólo por eso se ha peligrado la 

libertad de los modernos. [...] 

  Para conocer la verdad sobre estos pueblos antiguos procede estudiarlos sin pensar en 

nosotros, como si nos fuesen totalmente extraños; con idéntico desinterés y espíritu tan libre 

como si estudiásemos la antigua India o Arabia. 

  Vistas así, Grecia y Roma se nos presentan ocn un carácter absolutamente inimitable. 

Nada en en los tiempos modernos se les asemeja, nada en el futuro podrá parecérseles.‖ 

(Coulanges, 1984 [1884]: 33). 

 

 A partir d‘aquesta introducciñ a la seua obra, Coulanges evidencia la influència 

dels seus plantejaments polítics en la seua concepció de la ciutat en la Grècia i Roma 

antigues.
141

 L‘objectiu de Coulanges era fer front a les corrents jacobines, 

democràtiques i socialistes que, segons ell, havien posat en perill la ―llibertat moderna‖ 

(això és, la ―llibertat burgesa‖). Una mala interpretaciñ de l‘antiguitat era, segons 

Coulanges, la causa principal dels conflictes socials i polítics del seu temps. Pot resultar 

sorprenent, en aquest punt, que Marx i Engels defensaren també l‘existència d‘una 

diferència radical entre el món antic i el modern, si tenim en compte que partien de 

plantejaments polítics absolutament contraris als de Guizot. Però en aquest punt, cal fer 

una distinció entre els contextos alemany i francès. A França, la concepció progressista 

de la història es convertí en la visió predominant, almenys des de la dècada de 1830, en 

                                                 
141

 Cfr. Confora (1980: 20-21). 
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ser la visió defensada pel liberalisme moderat de Guizot, que acaparà el camp del 

coneixement a les universitats franceses del segle XIX. En Alemanya, en canvi, la 

situació era ben diferent. A pesar del caràcter liberal (també moderat) de personatges 

com Niebuhr o Hegel, que difongueren la seua concepció progressista de la història, el 

que predominà a la universitat alemanya fou el romanticisme conservador contrari al 

lema liberal del progrés, la qual cosa originà un renaixement del paradigma humanista 

en clau conservadora i cultural, com hem vist més amunt. Davant d‘aquesta situaciñ, 

resulta lògic comprendre com els sectors intel·lectuals contraris als règims conservadors 

establerts en Alemanya, començaren a estructurar les seues idees a partir dels 

plantejaments de Niebuhr (en el cas de Mommsen), i de Hegel (en el cas de Marx). Però 

els plantejaments dels seus predecessors resultaven insuficients, i per això Mommsen, 

Marx i Engels hagueren de recñrrer a l‘estudi dels treballs d‘economia política, que 

basaven bona part dels seus plantejaments en l‘obra d‘Adam Smith. 

 

 

 Tornant a La Ideologia Alemanya, un altre aspecte que ens interessa destacar és 

l‘anàlisi de l‘evoluciñ dels conflictes socials en la Roma antiga que fan Marx i Engels, i 

que trobem resumit al següent fragment: 

 

  ―Con el desarrollo de la propiedad privada, surgen aquí las mismas relaciones con que 

nos encontramos en la propiedad privada de los tiempos modernos, aunque en proporciones más 

extensas. De una parte, aparece la concentración de la propiedad privada, que en Roma comienza 

desde muy pronto (una prueba [...] la ley agraria licinia) y que, desde las guerras civiles [...] 

avanza muy rápidamente; de otra parte, y en correlación con esto, la transformación de los 

pequeños campesinos plebeyos en un proletariado que, sin embargo, dada su posición intermedia 

entre los ciudadanos poseedores y los esclavos, no llega adquirir un desarrollo independiente.‖ 

(1973: 23) 

 

 En aquest fragment s‘observa un elevat nivell de coincidència amb l‘obra de 

Mommsen, que sembla derivat de l‘interès comú pel tema de la desamortitzaciñ de les 

terres i la seua concentració en poques mans. Un tema que, de fet, ocupa un capítol de 

La ideologia Alemanya.
142

 En aquest esquema històric l‘existència dels esclaus cobra un 

paper important, ja que impedeix al ―proletariat romà‖ aconseguir un ―desenvolupament 

                                                 
142

 Al capítol III, apartat 5. A. III. 5: ―La sociedad, como sociedad burguesa‖ (Marx-Engels, 1973: 415-

418). 
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independent‖. Aquí Marx i Engels apunten un dels elements més interessants de la seua 

interpretaciñ de la societat antiga que serà desenvolupat d‘una forma més clara a les 

Formes de producció precapitalistes, que tractem més avall. L‘esquema històric de La 

ideologia alemanya no es deté en aquest punt, sinó que segueix el curs de la història per 

a referir-se a l‘origen de ―l‘ordre feudal‖, que es descriu de la següent manera: 

 

  ―La tercera forma es la propiedad feudal [...] Este punto de arranque distinto hallábase 

condicionado por la población con que se eoncontró la Edad Media: una población escasa, 

diseminada en grandes áreas [...] Los últimos siglos del Imperio Romano decadente y la 

conquista de los propios bárbaros destruyeron una gran cantidad de fuerzas productivas; la 

agricultura veíase postrada, la industria languideció [...] Estos factores preexistentes [...] hicieron 

que se desarrollara, bajo la influencia del ejército germánico, la propiedad feudal.  También se 

basa [...] en una comunidad, pero ésta no se enfrentan ahora, en cuanto clase directamente 

productora, los esclavos, como ocurría en la sociedad antigua, sino los pequeños campesinos 

siervos de la gleba.‖ (1973: 23-24). 

 

 En aquesta explicació veiem com es crea un nou tipus de societat a partir de 

l‘estat de les coses després de la ruïna de l‘Imperi romà. Aquí el desenvolupament de les 

forces productives i les relacions socials pareix que torna a començar de zero, però des 

d‘un principi diferent, un principi alternatiu, com ha comentat Hobsbawm: ―El 

feudalismo surge como una forma alternativa de la evolución respecto al comunalismo 

primitivo‖ (1967: 55). Però en realitat, aquest nou procés evolutiu no s‘inicia del mateix 

grau de desenvolupament, sinñ a partir d‘un estat més evolucionat de les coses, en el 

qual juga un paper fonamental els canvis socioeconòmics que havia suposat per a 

l‘Europa central i occidental l‘expansiñ romana, tal com expliquen un poc més amunt: 

―al contrario de lo que sucediera en Grecia y en Roma, el desarrollo feudal se iniciara 

en un terreno mucho más extenso, preparado por las conquistas romanas y por la 

difusión de la agricultura, al comienzo relacionado con ellas‖ (1973: 23). En altres 

paraules, l‘Imperi romà havia creat les condicions a partir de les quals la societat 

iniciaria un desenvolupament diferent que la portaria al progrés. La mateixa idea es 

troba expressada en uns termes molt similars per Adam Smith en el fragment de La 

Riquesa de les Nacions on estudia l‘evoluciñ econòmica de les societats europees 
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després de la caiguda de l‘Imperi romà,
 143

 en el qual dedica una especial atenció al 

canvi del tipus de subjecció de la terra dels treballadors dels propietaris, que passaren 

d‘esclaus a serfs de la gleva. Però el fenomen més important per a A. Smith era la 

creació de les ciutats, que havien mostrat un caràcter especialment dinàmic (com també 

ho seran en la teoria de Marx i Engels). En tot cas, cal destacar el fet que, també per a 

A. Smith havia jugat un paper fonamental el pas de l‘esclavitud, característica de 

l‘època antiga, a la servitud, pròpia de l‘època feudal. Segons Smith, aquest procés 

constituïa un enorme progrés en la història de la societat europea, ja que havia permès 

que es comencés a desenvolupar un interès privat per l‘augment de la pròpia producciñ, 

i de la utilitzaciñ d‘una part d‘aquesta per a l‘intercanvi, la qual cosa repercutiria en 

l‘activitat econòmica de les ciutats, i aquestes, en el progrés econòmic general.
144

 Les 

mateixes idees tornen a aparèixer el 1896 a la coneguda conferència de Max Weber Die 

Sozialen Gründe des Untergangs der antiken Kultur [―Les causes socials de la 

decadència de la civilització antiga], el qual també interpretava la decadència de 

l‘imperi romà com el procés de configuraciñ de les condicions que donarien lloc a la 

societat medieval que, al seu temps, faria possible l‘apariciñ del sistema econòmic 

lliure-canvista de l‘època moderna i contemporània.
145

 Resulta interessant destacar que 

Max Weber arribà a les mateixes conclusions de Marx i Engels a la Ideologia sense 

haver llegit aquesta obra, que no apareixeria publicada fins al 1932. 

 

 

5. 4. 4. L’ANÀLISI DE LES FORMEN 

 

 

 Les referències de La Ideologia Alemanya a l‘evoluciñ de les societats antigues 

tenen un caràcter molt reduït, de manera que no ens permeten comprendre en la seua 

globalitat la concepciñ que tenien Marx i Engels d‘aquesta evolució. En la dècada de 

1930, quan es configurà ―l‘ortodòxia‖ de la interpretació marxista de la història en la 

Rússia soviètica pràcticament només es disposava dels textos de La ideologia alemanya 

i de L‟origen de la família d‘Engels per a comprendre quina era la concepció de Marx i 
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 Vid. capítols 2 i 3 del llibre III de La Riquesa de les Nacions, titulats: ―Of the Rise and Progress of 

Cities and Towns, after the Fall of the Roman Empire‖, i ―How the Commerce of the Towns contributed 

to the Improvement of the Country‖ (Smith, 1976: 397-427). 
144

 Vid. capítol 4. 3. 3. b. 
145

 Al capítol 5. 5. 4. analitzem amb detall la conferència de Weber. 
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Engels sobre les societats de l‘antiguitat, tal i com hem comentat més amunt. A partir de 

la dècada de 1950 aquest situació canvià en aparèixer publicats els Grundisse, que 

serien estudiats amb gran atenció per antropòlegs i historiadors marxistes d‘Itàlia, 

França i altres indrets d‘Europa,
146

 
 
però aquest seria escassament acceptat entre altres 

sectors marxistes, o simpatitzants amb la seua interpretació de la història. Indiquem tots 

aquests aspectes perquè a la part dels Grundisse dedicada a les societats de l‘antiguitat, 

coneguda amb el nom de  Formen die der Kapitalistichen Produktion vorhergehen 

(d‘ara endavant Formen),
 147

 trobem una sèrie d‘elements que poden causar sorpresa si 

es comparen amb algunes de les premisses del pensament marxista més conegudes.  

 

 El primer que cal destacar, en tot cas, és que entre la redacció de La ideologia 

alemanya (1845-1846), i la publicació de la Contribució de l‟economia política (1859), 

Marx s‘establí a Londres, des d‘on dugué a terme un profund estudi dels ―clàssics‖ de 

l‘economia política (Smith, Ricardo, Mill), que es manifestà en un desenvolupament 

considerable del seu pensament, que adquireix una coherència i una claredat molt 

majors (Hobsbawm, 1967: 45). Durant aquest període, Marx també treballà com a 

periodista per al New York Daily Tribune, per al qual elaborà una sèrie d‘articles relatius 

a la situació en la Xina i la Índia que despertaren el seu interès per les formes 

d‘organitzaciñ social d‘aquestes societats. D‘aquesta manera, Marx es converteix en un 

dels primers autors en plantejar-se la dificultat d‘aplicaciñ de l‘esquema progressiu de 

les etapes, que s‘havia configurat en l‘àmbit europeu per a explicar la pròpia història 

d‘Europa, als territoris orientals, on la societat semblava trobar-se al marge de qualsevol 

tipus de revolucions o transformacions socials (Hobsbawm, 1967: 45). Però no només 

això, el descobriment de la importància de la propietat col·lectiva entre les comunitats 

índies portaren a Marx al descobriment que les reivindicacions col·lectivistes del 

pensament socialista tenien uns fonaments reals més importants del que havia cregut. 

Fins a finals del segle XVIII, el referent històric principal de la idea de la propietat 
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 Algunes de les obres on s‘ha tractat en major mesura l‘aplicaciñ del text de les Formen a la història 

antiga, i els canvis que això suposava per a la teoria marxista tal i com s‘havia conegut fins aleshores, són 

els d‘Annequin et. al.; Sereni et. al. (1976); Carandini (1979); Ste. Croix (1988). Hobsbawm (1967); 

Mazza (1977, 1978, 1979) i Schiavone (1978) han dedicat estudis específics de les Formen, i en el camp 

de l‘antrpologia, amb interessants observacions sobre l‘antiguitat, cal destacar el nom de Godelier (1976a, 

1976b). 
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 ―Formes de producciñ que precedeixen el capitalisme‖, traduïda habitualment amb el nom de: 

Formacions econòmiques precapitalistes (Marx, 1967). Els dos principals treballs que ens han servit de 

guia en l‘estudi d‘aquesta obra de Marx, Hobsbawm (1967) i Schiavone (1978), es refereixen també a ella 

com Formen. 
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col·lectiva que existia era el règim establert a Esparta per Licurg, i el debat teòric que es 

desenvolupà sobre la seua existència entre els autors clàssics, especialment els de 

l‘escola socràtica (Sòcrates, Platñ, Xenofont i Aristòtil). Per aquest motiu, els pensadors 

il·lustrats i els revolucionaris francesos del segle XVIII que es mostraren partidaris 

d‘aquest tipus de propietat es referiren de forma sistemàtica al referent espartà. Al segle 

XIX aquesta situació comença a canviar com a conseqüència dels conflictes originats 

per la pròpia Revolució Francesa, i per l‘aboliciñ dels sistemes tradicionals de 

vinculaciñ a la terra en bona part d‘Europa, que portaren a la descoberta, en el mñn 

intel·lectual, de la propietat col·lectiva o ―comunitària‖ de la terra, que havia subsistit 

en diverses formes en moltes regions d‘Europa (sovint, en la forma d‘explotaciñ 

col·lectiva dels boscos i demés territoris sense cultivar). En 1840, el socialista Pierre-

Joseph Proudhon publicà l‘obra Qu'est-ce que la propriété?, en la qual presentava la 

propietat privada com un resultat de l‘explotaciñ de l‘home per l‘home, que no hauria 

existit en l‘estat primitiu de natura. L‘obra de Proudhon no aporta cap fonament històric 

a l‘obra de Marx,
148

 però sí ens permet observar els fonaments ideològics de l‘interès de 

Marx per traçar la història del desenvolupament del concepte de propietat, i per 

l‘existència de formes de propietat col·lectiva a l‘antiga Europa, la Índia, o a la Roma 

arcaica. Entre els anys 1854 i 1856 aparegué publicada l‘obra de Georg Ludwig von 

Maurer sobre la primitiva ―constitució de la Marca‖ (Markenverfassung),
149

 en la qual 

descrivia la diversitat de la societat de vil·les col·lectivistes que hauria existit entre els 

antics pobles germànics (Momigliano, 1982: 16). El fet que el ―germànic‖ siga un dels 

―modes de producció‖ que Marx contempla a la reflexió de les Formen considerem que 

es basa en el coneixement dels resultats de l‘obra de Maurer (tot i que, possiblement, es 

deriva de la descripciñ de Tàcit sobre l‘organitzaciñ socioeconòmica dels pobles 

germànics). En tot cas, sí que podem establir amb seguretat que les reflexions que 

apareixen al text de Marx es deriven sempre d‘estudis empírics basats en societats del 

present o del passat, en fort contrast amb la metodologia que havia caracteritzat a molts 

filòsofs il·lustrats, i a filòsofs sobre la política del segle XIX, com Hegel i Proudhon. 

Això aporta un gran valor a l‘obra de Marx des del punt de vista historiogràfic, ja que la 

seua metodologia de treball és la mateixa que guiaria a qualsevol historiador de l‘època 

                                                 
148

 Ja que està elaborada dins la tradiciñ de reflexiñ basada únicament en el dret natural i l‘aplicaciñ de la 

lògica que també trobem a l‘obra de Locke, i especialment, a la de Rousseau (que possiblement 

constitueix el principal referent teòric de Proudhon). 
149

 Maurer: Einleitung zur Geschichte der Mark-, Hof-, Dorf-, und Stadtverfassung und der offentlichen 

Gewalt, Munich, 1854-1856. 
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actual. Aquest fet es posa de manifest, per exemple, en la reflexió de Marx sobre el 

lligam entre les idees de comunitat, propietat dret d‘ús de la terra en les societats 

antigues, que es deriva clarament de l‘anàlisi que realitza Niebuhr sobre el règim de la 

possessio a la Roma arcaica, tal i com podem observar a fragments com el següent: 

 

  ―Donde este requisito previo se deriva de la comunidad, los otros individuos son sus 

copropietarios [...] La propiedad común que, en una primera fase absorbía todo y abarcaba a 

todos los individuos, subsiste entonces como ager publicus (tierra común), distinta de la de los 

numerosos propietarios privados.‖ (Marx, 1967 [1857-1858]: 116). 

  

 Hobsbawm (1967: 32-33) considera les Formen una obra de maduresa en el 

pensament de Marx, i fonamentals per a comprendre els principis filosòfics i 

metodològics el seu pensament històric. De fet, la importància contemporània de l‘obra 

radica en el fet que ha permès trencar l‘opiniñ, àmpliament estesa, de que el pensament 

històric de Marx s‘estructurava, únicament, per els paràmetres establerts al pròleg de la 

Contribució a la crítica... de 1859. En aquest text, Marx exposa de forma sumària 

quines sñn les bases de la seua metodologia d‘interpretaciñ de la història. Aquests es 

compleixen, en línies generals, al text de les Formen, però no de la forma tan rígida en 

què el marxisme ortodox del segle XX ha tendit a interpretar el Pròleg a la Contribució, 

el qual constitueix la base principal del concepte de ―mode de producció‖.
150

 

 

 El text de les Formen constitueix el nucli de la recerca realitzada per Marx 

durant el període històric anterior a l‘establiment del ―sistema capitalista‖ per a 

descobrir els orígens històrics de tal sistema. En aquest punt, cal indicar que la 

concepció que actualment tenim del que és el ―sistema econòmic capitalista‖ es deriva 

de Marx, que és el que vinculà aquest concepte amb el tipus d‘organitzaciñ econòmica 

defensada per Adam Smith a La Riquesa de les Nacions (coneguda actualment amb el 

nom ―d‘economia liberal‖), i que tenia per base principal el treball de tipus assalariat. 

Destaquem això, perquè molts dels coetanis de Marx contemplaven de forma separada 

el concepte de ―capitalisme‖, al qual es tendien a atribuir valors negatius, al 

―d‘economia lliure‖. Mommsen constitueix un bon exemple d‘aquesta concepciñ, 

perquè al mateix temps que critica l‘existència dels ―grans capitalistes‖ romans, defensa 

l‘existència d‘una societat basada en el ―treball lliure‖. Marx, en canvi, s‘oposa 
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 Més avall, al capítol 5. 4. 5., estudiem amb major profunditat la derivaciñ del concepte de ―mode de 

producciñ‖ a partir d‘aquest fragment de l‘obra de Marx. 
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radicalment a aquesta concepció, i estableix que ―capitalisme‖ i ―treball lliure‖ eren les 

dues cares de la mateixa moneda, tal i com podem observar al següent fragment, en el 

qual sembla fer referència a l‘obra de Mommsen:
151

 

 

  ―La idea de algunos socialistas, en el sentido de que necesitamos capital, pero no los 

capitalistas, es completamente falsa. El concepto de capital implica que las condiciones objetivas 

de trabajo [...]  

Pero este error no es, en realidad, mayor que, por ejemplo, el de los filólogos que 

hablando de la existencia de capital en la antigüedad clásica, y de capitalistas griegos y romanos. 

Esto no consiste sino en otra forma de decir que en Roma y en Grecia el trabajo era libre,
152

 lo 

cual no se atreverían a afirmar estos caballeros.‖ (1967 [1857-1858]: 176) 

 

 L‘aportaciñ de Marx en aquest camp és la d‘haver mostrat la dependència mútua 

que tenien l‘existència del ―treballador lliure‖ (que constituïa un concepte valorat 

positivament en societats liberals de l‘època de Marx com la francesa i la britànica), 

amb el de ―capitalista‖, que com hem pogut comprovar a l‘obra de Mommsen, gaudia 

d‘una reputaciñ molt negativa en amplis sectors de la societat europea del segle XIX. En 

conseqüència, un dels objectius que es plantejava Marx per a conèixer l‘origen del 

sistema capitalista era descobrir els orígens històrics del treball assalariat, la qual cosa 

dona origen al text de les Formen. No obstant, l‘anàlisi que fa Marx dels orígens 

històrics del que ell entén per ―sistema capitalista‖ no es pot reduir a uns termes tan 

simples, sinó que comprèn tota una sèrie de condicions que s‘havien de donar de forma 

conjunta, i que feien possible que el treballador assalariat aparegués i es convertís en un 

element important de l‘economia, tal i com podem observar a continuaciñ: 

 

  ―Uno de los requisitos previos para que se de trabajo asalariado, y, a la vez, una de las 

condiciones históricas del capital es el trabajo libre y el cambio de este trabajo por dinero, al 

objeto de reproducir dinero y convertirlo en valores que pueden ser consumidos por dinero, no 

como valor de uso para su aprovechamiento, sino como valor de uso respecto del dinero. Otro 

requisito previo es la separación del trabajo libre respecto de las condiciones objetivas de su 

realización (...) Esto implica, sobre todo, que el trabajador debe estar separado de la tierra, la 
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 Aquesta aparegué publicada entre els anys 1854 i 1856, i el text de les Formen fou elaborat durant els 

anys anteriors a la publicació de la Contribució (1859). No hem trobat cap referència explícita a 

Mommsen al text de les Formen, però el fragment que hem citat pareix indicar que sí. L‘obra de 

Mommsen sí que apareix citada al text d‘El Capital (1867)  i en altres escrits posteriors. 
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 Les paraules que reproduïm en cursiva, tant en aquest, com en altres fragments del text de les Formen, 

reprodueixen els subratllats del mateix Marx als quaderns originals.  
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cual funciona como su laboratorio natural. Representa la disolución tanto de la pequeña 

propiedad libre terrateniente como de la propiedad comunal de la tierra‖ (Marx, 1967: 115). 

 

 Així, treball assalariat, llibertat del treballador, canvi del treball per diner, i 

l‘objectiu de multiplicar els diners, constituïen elements essencials de l‘economia 

capitalista, que no havien existit en altres períodes de la història, i que eren el resultat 

d‘una evoluciñ històrica a partir de sistemes d‘organitzaciñ socioeconòmica anteriors. 

Aquí podem observar que l‘anàlisi de Marx, tot i partir dels plantejaments de la filosofia 

jurídica escocesa, presenta un caràcter notablement més complex que el dels seus 

predecessors. Un fet que es deriva de múltiples factors, entre els quals destaquen 

l‘interès de Marx per fer front l‘economia política clàssica, l‘augment dels estudis sobre 

qüestions jurídiques relacionades amb la terra (Savigny, Niebuhr i Maurer), i l‘interès 

socialista per la història de les classes treballadores. Però a més a més, cal destacar el 

paper de la filosofia de Hegel, que es posa de manifest en l‘atenciñ especial que dedica 

Marx a la forma com es conceben, en cada societat, qüestions com el treball i la 

propietat. Aquest és un dels punts de la teoria de Marx més interessants per a la 

historiografia, i que ha sigut ignorat en major mesura. El motiu es deriva al fet que, 

segons declara a el Pròleg de la Contribució en 1859 que: ―No es la conciencia del 

hombre la que determina su ser sino, el ser social lo que determina su conciencia.‖ 

(Marx, 1996 [1859]: 27).  

 

 A partir d‘aquest principis, bona part dels estudis de la historiografia marxista 

han dedicat una gran atenció als aspectes econòmics i socioeconòmics de la història, i 

han prestat una atenciñ molt menor a la forma en què els protagonistes d‘altres èpoques 

es ―concebien a sí mateixos‖. Però aquest element conté, de fet, una enorme importància 

en els estudis de Marx, tal i com es posa de manifest al fragment anteriorment citat, en 

el qual es tenen en compte, no només els orígens econòmics i jurídics del sistema 

capitalista, sinó també les ―formes de consciència‖ (que també podríem anomenar 

―ideologia‖), que el feren possible. Així, per exemple, Marx dedica una gran atenció al 

fet que el treball assalariat no pot fer la seua aparició mentre no es produïsca una 

separació del treballador respecte a les condicions necessàries per a la realització 

d‘aquest treball. Una separaciñ que no que no existeix en la mentalitat de les societats 

primitives col·lectivistes, on ni tan sols existeix el concepte de ―propietat‖. De fet, Marx 

no arribà a negar mai la utilitat de l‘estudi de la ideologia de les societats, i no només de 
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l‘economia, sinñ que el que va fer, va ser destacar la prioritat que per a ell tenia l‘anàlisi 

de l‘economia que, a més, oferia una major fiabilitat, tal i com podem observar al 

següent fragment, també procedent del Pròleg a la Contribució: 

 

  ―Cuando se estudian esas transformaciones hay que distinguir siempre entre los cambios 

materiales ocurridos en las condiciones económicas de producción y que pueden apreciarse con 

la exactitud propia de las ciencias naturales, y las formas [...] ideológicas en que los hombres 

adquieren conciencia de este conflicto y luchan por resolverlo‖ (Marx, 1996 [1859]: 27-28).  

 

 Les Formen constitueixen una de les obres en les quals Marx dedica una major 

atenció a aquest tipus de qüestions de tipus ―ideològic‖ clarament derivades de la 

filosofia de Hegel. Aquest fet explica la complexitat que adquireix en molts casos el text 

de les Formen, que trenca, en diverses ocasions, l‘esquematisme interpretatiu de les 

societats antigues que sembla derivar-se de La ideologia alemanya, i especialment, d‘El 

naixement de la família. La nostra recerca ens ha posat de manifest, per altra banda, que 

l‘anàlisi de les Formen conté elements molt més originals que les dues obres anteriors, 

les quals presenten un elevat nivell de coincidència amb la concepció que predominava 

en aquells moments de les societats de l‘antiguitat (tal i com es posa de manifest en la 

qüestiñ de l‘esclavatge). Per aquest motiu, també, les Formen constitueixen, des del 

nostre punt de vista, l‘obra de Marx que presenta un major nivell d‘interès per als 

estudis actuals de les societats de l‘antiguitat. Un bon exemple d‘això el trobem amb la 

lectura que fa Marx de la interpretació ―tradicional‖ de l‘organitzaciñ sociopolítica dels 

romans com una comunitat de petits propietaris guerrers que trobem a les obres de 

Montesquieu (1734) i Mommsen (1854-1856). Marx parteix d‘aquest esquema d‘arrel 

clàssica i humanista, i el reinterpreta a partir de treballs com el de Niebuhr de la següent 

manera: 

 

  ―La propiedad encuentra su fundamento en el hecho de que sus miembros son 

propietarios de la tierra, trabajadores, pequeños campesinos; pero, igualmente, la independencia 

la independencia de éstos reside en su mutua relación como miembros de la comunidad, en la 

defensa del ager publicus [...] la comunidad [...] constituye la condición previa de la propiedad 

de la tierra‖ (Marx, 1967: 122). 
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 Així doncs, les Formen s‘inicien amb una reflexió sobre els orígens del treball 

assalariat en les societats europees, des de la fi de l‘edat mitjana a l‘època de Marx, per 

un costat, i a les societats orientals, com la Índia, per l‘altre. Un cop estudiats aquests 

processos, Marx es fixa en l‘època antiga per tal d‘explicar perquè en aquesta no s‘havia 

produït una evolució del mateix tipus. Per aquest motiu, Marx es fixa en els elements 

estructurals que caracteritzaven les societats de l‘antiguitat, i de quina forma aquests 

s‘havien començat a transformar. D‘acord amb l‘esquema dialèctic hegelià, Marx 

considera que devien ser elements desenvolupats en el propi interior d‘aquestes 

societats els que les havien portat a transformar-se. En aquest punt, cal tenir en compte 

el significat del concepte marxià de reproducció: aquest fa referència al mecanisme pel 

qual un organisme aconsegueix mantenir-se en vida. En el cas de les societats, es tracta 

d‘aquells elements que permeten a la comunitat sostenir la seua existència de forma 

continuada. En l‘antiguitat, indica Marx, la condiciñ de reproducciñ primera era la 

propietat de la terra, base fonamental d‘aquestes societats (de caràcter fonamentalment 

agrícola). Però a partir d‘aquesta base, començarien a desenvolupar-se altres elements 

de ―reproducció‖, i el primer d‘ells és l‘adquisiciñ de noves terres per mitjà de la 

―colonització‖, la qual es practica per la roturació de terres incultes, o bé a partir de la 

guerra. Segons Marx, aquesta fou una de les bases de les societats de l‘antiguitat, i al 

mateix temps, una de les causes principals de la seua transformació, tal i com podem 

observar al següent fragment: 

 

  ―La única barrera que la comunidad puede encontrar en sus relaciones con las 

condiciones naturales de producción como propias –con la tierra- es alguna otra comunidad [...] 

La guerra es, por tanto, una de las primeras ocupaciones de toda comunidad [...] de este tipo, 

tanto para la conservación como para la adquisición de propiedad. [...] Donde el hombre mismo 

es capturado como accesorio orgánico de la tierra y junto con ella, tal captura se realiza como 

una de las condiciones de la producción, siendo este el origen de la esclavitud y de la 

servidumbre, que muy pronto habían de hacer decaer y modificar las formas originarias de todas 

las comunidades‖ (1967: 141-142). 

 

 En aquest fragment s‘exemplifica clarament la filosofia dialèctica de Marx: les 

societats en qüestió es basaven en bona mesura en la guerra com a forma de 

reproducció de la comunitat, però aquesta es convertia en l‘origen de ―l‘esclavitud‖ i de 

la ―servitud‖, amb la qual cosa introduïa elements que afavorien la diversificació de la 

societat en classes i la destrucció de la propietat col·lectiva, amb la qual cosa destruïen 
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el sistema d‘organitzaciñ social originari d‘aquestes societats. En aquest punt cal 

destacar el fet que Marx distingisca entre esclavitud (Sklaverei) i servitud (Hörigkeit), 

amb la qual cosa es posa de manifest la falsedat de la tesi defensada per una part de 

l‘antropologia i la historiografia marxista del segle XX, que vinculen a Marx la idea de 

que la única evoluciñ que s‘hauria pogut produir a partir del col·lectivisme primitiu era 

l‘esclavatge, i no la servitud. Marx no disposava de cap interpretació doctrinària en 

aquest camp, sinó que pel contrari, derivà les seues opinions sobre aquesta qüestió 

principalment de les lectures d‘autors com Adam Smith, Niebuhr i Mommsen, així com 

d‘algunes obres clàssiques (com Aristòtil i Ateneu). 

 

 El que sí es desprèn clarament d‘aquest fragment, i constitueix un dels trets 

principals de la historiografia marxista del segle XX, és la idea de que existia una línia 

evolutiva universal des de l‘estadi ―comunista‖ primitiu, a l‘apariciñ de la societat 

dividida en classes, en la qual la guerra i l‘explotaciñ econòmica de l‘enemic vençut 

constituïen punts essencials. D‘aquesta manera, s‘explicaven dos dels trets característics 

de l‘antiguitat clàssica, la guerra i l‘esclavatge, que constituïen els punts essencials de 

l‘anàlisi de l‘estructura socioeconòmica de l‘antiguitat realitzada pels autors de la 

Il·lustració escocesa (tal i com hem vist, més amunt, en els textos de Hume, Ferguson i 

A. Smith).
153

 D‘aquesta forma, resultava també comprensible que la societat medieval 

hagués adquirit un caràcter diferent a l‘antiga (a pesar de les similituds en diversos 

camps), ja que no havia partit de les condicions pròpies del col·lectivisme primitiu, sinó 

que, pel contrari, havia sorgit d‘una societat estructurada en classes diferents, amb grans 

diferències de fortuna, i on la propietat privada es trobava fortament establerta, com era 

la romana. Marx adopta així el contingut essencial del discurs desenvolupat pels autors 

escocesos, i li dona una major coherència explicativa a partir de la utilització de 

l‘esquema dialèctic hegelià, tal i com podem comprovar al següent fragment: 

 

  ―La condiciñn básica de la propiedad tribal […] es la de ser miembro de la tribu. De 

aquí que cuando una tribu es conquistada […] deja de tener propiedad y pasa a formar parte de 

las condiciones inorgánicas de la reproducción de la tribu conquistadora, que esta comunidad 

considera suyas. Por tanto, la esclavitud y la servidumbre no son más que desarrollos posteriores 

de la propiedad basada en el tribalismo.‖ (1967: 44) 

                                                 
153

  Un dels autors en els quals es fa més evident aquesta idea és Adam Ferguson, que Marx havia 

llegit el 1847 segons Levine (1847). També Adam Smith dedica la seua atenció a les diferències entre les 

colònies modernes i les antigues als capítols de la seua obra dedicats a les colònies i la guerra. 
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 L‘esclavatge apareix, per tant, com un producte natural dels sistemes de 

reproducció d‘aquestes societats, i al mateix temps, constituïa un dels elements que 

iniciaven la seua dissoluciñ. L‘atenciñ de Marx a la consideraciñ de l‘esclau com a no 

membre de la comunitat resulta d‘interès per als estudis actuals sobre l‘esclavatge en 

general, i de l‘esclavitud antiga, en particular. Aquesta es deriva de la descripciñ que fa 

Aristòtil de l‘esclavatge al llibre primer de la Política, i de la reflexió de Hegel en la 

Fenomenologia de l‟esperit (1807) sobre la mateixa qüestió (Schiavone, 2002: 173-

178). Front a altres concepcions de la situació de la població dependent o dels esclaus, 

Aristòtil concep al δοῦλος en oposiciñ directa a la figura de l‘amo, en el seu contrari, i 

al mateix temps, en una part de l‘amo, ja que forma part de la seua propietat. D‘aquesta 

manera Aristòtil destrueix la humanitat de l‘esclau, que es converteix només en 

instrument del treball (Schiavone, 2002: 177). Hegel recull la definiciñ d‘Aristòtil i la 

reinterpreta en clau liberal, de forma que per al filòsof alemany també existia una 

oposiciñ directa entre l‘amo i l‘esclau, però front a Aristòtil, reverteix la posiciñ entre 

l‘amo i l‘esclau, i considera la del segon com a més elevada. Segons Hegel, en no 

treball, l‘amo no creava res fora de sí mateix, només es dedicava a destruir els objectes 

que produïa el seu esclau. L‘esclau, en canvi, establia una relaciñ directa amb l‘objecte 

de treball que el convertia en el motor de la història. Marx recull la interpretació de 

Hegel del paper de l‘esclau com la figura que introdueix dinamisme en la història de 

l‘antiguitat. Una interpretaciñ que ja es trobava present a les Considérations de 

Montesquieu, però que cobra més importància en l‘esquema de Hegel com a 

conseqüència de la valoració positiva del treball del filòsof alemany (pròpia del 

liberalisme), i encara més en Marx, per al qual la història de les classes treballadores 

constitueix el seu objecte d‘interès principal. 

 

 Així doncs, segons Marx, l‘evoluciñ de la societat comunal per mitjà de la 

guerra, l‘apariciñ de la propietat privada i l‘acumulaciñ de propietats portaria a 

l‘augment de l‘esclavitud, que s‘acabaria convertint en la base de la producciñ (com 

indica a La ideologia alemanya). Però al mateix temps, aquests esclaus no foren 

considerats mai part d‘aquestes comunitats, per la qual cosa la lluita de classes no es 

manifestà dins la comunitat romana com una lluita entre lliures i esclaus, sinó com una 
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lluita entre patricis i plebeus, especialment des del moment en què els segons comencen 

a perdre la propietat de la terra i es converteixen en un lumpenproletariat: 

 

Propiedad significa […]  primitivamente, una relaciñn del sujeto trabajador […] con las 

condiciones de producción o reproducción como suyas propias. [...] La esclavitud, la 

servidumbre, etc., en las que el mismo trabajador constituye una más de las condiciones 

naturales de producción respecto a un tercer individuo o una comunidad [...] se trata de una 

relación siempre secundaria, nunca primaria, a pesar de ser el necesario y lógico resultado de la 

propiedad basado en la comunidad y en el trabajo dentro de la comunidad (1967: 148). 

  ―Donde los miembros de la comunidad han adquirido ya, como propietarios privados, 

existencia separada de la existencia colectiva como comunidad urbana y propietarios del 

territorio urbano, surgen condiciones que hacen posible que el individuo pierda su propiedad, o 

sea, la doble relación que hace de él, simultáneamente, un ciudadano de idéntica posición social, 

un miembro de la comunidad y un propietario.‖ (1967: 146). 

 

 És important destacar aquest aspecte, perquè bona part de la historiografia 

marxista del segle XX s‘ha centrat en l‘estudi de la lluita de classes entre lliures i 

esclaus al món antic, però al text de les Formen, Marx no interpreta així la història del 

món antic, ja que les lluites pel poder polític només es podien dur a terme entre 

membres de la pròpia comunitat. L‘esclavatge seria la causa de la decadència de les 

societats antigues (i concretament, de Roma), però d‘una forma indirecta, pel fet 

d‘haver soscavat les bases econòmiques i socials sobre les quals es basava la societat 

romana. I en aquest punt, Marx coincideix plenament amb Mommsen. En tot cas, cal dir 

també que Marx no dedica massa atenció al text de les Formen al tema de la ―lluita de 

classes‖, però sí posseïm el Pròleg que escrigué el 1869 per a una reedició de El 18 de 

Brumari, i en la qual afirmava el següent: 

 

  ―confío en que mi obra contribuirá a eliminar ese tópico del llamado cesarismo [...] En 

esta superficial analogía histórica se olvida lo principal: en la antigua Roma, la lucha de clases 

sólo se ventilaba entre una minoría privilegiada, entre los libres ricos y los libres pobres, 

mientras la gran masa productiva de la población, los esclavos, formaban un pedestal puramente 

pasivo para aquellos luchadores. [...] el proletariado romano vivía a costa de la sociedad, 

mientras que la moderna sociedad vive a costa del proletariado.‖ (2005: 9). 

 

 Aquest és el motiu per el qual l‘augment de les ciutats, els intercanvis i la 

concentració de la terra, havien conduït a la ruïna a Roma. Però perquè al món 
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occidental modern havia succeït el contrari? La resposta de Marx a aquesta qüestió és el 

tipus de treball que es va configurar a l‘Edat Moderna, que al seu temps, era un producte 

de la particular evoluciñ que prengué la societat europea als inicis de l‘Edat Mitjana. La 

qual cosa explica en el següent fragment, dedicat a explicar l‘origen històric de la figura 

de l‘assalariat modern: 

 

―la época de la disolución  de los modos primitivos de producción y relaciones del 

trabajador con las condiciones objetivas de trabajo es a la vez una época en la que la riqueza 

monetaria se ha dessarrollado hasta cierto punto [...] Pero la mera existencia de riqueza 

monetaria, y aun la obtención por su parte de cierta especie de predominio, no basta para que 

esta disolución dé como resultado el capital. Si así fuera, la antigua Roma, Bizancio, etcétera, 

habrían concluido su historia con trabajo libre y capital, o, mejor dicho, habrían entrado en una 

nueva historia. [...]  

 La formación original del capital no tiene lugar, como se supone con frecuencia, por la 

acumulación del alimento, herramientas [...] Su formación original se efectúa sencillamente 

porque el proceso histórico de disolución de un modo antiguo de producción hace posible que el 

valor, existente en forma de riqueza monetaria, compre las condiciones objetivas de trabajo y, 

además, el cambio por dinero del trabajo vivo de los trabajadores, ahora libres.‖ (1967: 166-167) 

 

 La conclusió és, doncs, la mateixa de La ideologia alemanya, segons la qual, va 

ser l‘estat de les coses existent a la fi de l‘Imperi romà, el que permeté la compra del 

treball lliure per mitjà de béns d‘intercanvi (el diner). 
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5. 4. 5. LA CREACIÓ DEL CONCEPTE DE “MODE DE PRODUCCIÓ” 

 

 

 El resultat de les profundes reflexions de Marx a les Formen donà com a resultat 

l‘apariciñ del concepte de ―modes de producció‖, que es divulgà a partir del Pròleg de la 

Contribució a la crítica de l‟economia política de 1859. Aquest concepte es 

desenvolupà pel fet que Marx havia descobert una unitat en els elements de les societats 

estudiades, tant en els camps econòmic, com en l‘ideològic, l‘institucional, i el social, 

de manera que, a un cert mode de captació i elaboració dels recursos necessaris per a la 

vida, corresponia un determinat mode d‘organitzaciñ social. Les bases d‘aquesta idea es 

trobaven en les interpretacions estructuralistes de la història que havien iniciat 

Montesquieu i els autors escocesos al segle XVIII. El primer d‘aquests, havia arribat a 

crear el concepte de ―esprit général‖,
154

 que presenta notables coincidències amb el 

concepte marxià de ―mode de producció‖. No obstant, el concepte de Marx presenta un 

caràcter notablement més complet i cohesionat que el dels seus predecessors. La 

descripció més completa de la idea del ―mode de producció‖ a les Formen, la trobem en 

la següent descripciñ del mode d‘organitzaciñ tribal: 

 

―Vemos, pues, una unidad primitiva entre una forma específica de comunidad, la unidad 

tribal, y la propiedad natural relacionada con ella [...] esta unidad [...] tiene su realidad viva en un 

modo específico de producción y este modo aparece igualmente como la relación de los 

individuos entre sí y como su comportamiento [...] hacia la naturaleza [...] su modo específico de 

trabajo [...] tipos especiales de condiciones de producción [...] conducen a la evolución de un 

modo especial de la producción, así como la aparición de fuerzas productivas especiales, tanto 

objetivas como subjetivas‖ (1976 [1857-1858]: 147-148) 

 

 Aquestes característiques portarien a Marx a establir els ―modes de producció‖ 

precapitalistes: antic, germànic, eslovànic i asiàtic. Una divisió que es basava en el fet 

que, aquests tipus d‘organitzaciñ social, tot i tenir molts elements en comú, havien pres 

evolucions diferents. Entre aquestes les més destacables eren l‘antiga, que havia acabat 

en la seua pròpia autodestrucció, la ―germànica‖, que era la de l‘Europa medieval i 

                                                 
154

 Concepte que Montesquieu definia així: ―être relatives au physique du pays; au climat [...] à la qualité 

du terrain, à sa situation, à sa grandeur; au genre de vie des peuples, laboureurs, chasseurs ou pasteurs; 

elles doivent se rapporter au degré de liberté que la constitution peut souffrir; à la religion des habitants, 

à leurs inclinations, à leurs richesses, à leur nombre, à leur commerce, à leurs mœurs, à leurs manières. 

Enfin elles ont des rapports entre elles; elles en ont avec leur origine, avec l'objet du législateur, avec 

l'ordre des choses sur lesquelles elles sont établies.‖ (1845 [1748. 1. 3.]: 8) 
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moderna, i que havia portat a la moderna societat capitalista, i ―l‘asiàtica‖, on no 

s‘observava evoluciñ si no era per una ingerència externa (com havia sigut el cas 

britànic). El ―mode eslavònic‖ apareix citat al principi de les Formen, però després no 

torna a aparèixer en la resta del text, la qual cosa ens demostra que la concepció dels 

―modes de producció‖ per part de Marx es trobava en plena evolució (Cfr. Hobsbawm, 

1967: 60-61). 

 

 L‘any 1859 apareix publicada la Contribució a la crítica de l‟economia política, 

en la qual apareix la descripció més completa del concepte de ―mode de producció‖ de 

tota la literatura produïda per Marx i Engels. Aquest fet, unit a que el text aparegué 

publicat ben prompte (a diferència de La ideologia i les Formen, que serien publicats al 

segle XX), el converteixen en un dels fragments de l‘obra de Marx i Engels més 

influents en el conjunt de la historiografia marxista, i d‘influència marxista. Així doncs, 

cal examinar amb atenció les principals idees compreses en aquest fragment: 

 

―El resultado general al que llegué y que una vez obtenido sirvió de hilo conductor a 

mis estudios puede resumirse así:
155

 en la producción social de su vida los hombres establecen 

determinadas relaciones necesarias e independientes de su voluntad, relaciones de producción 

que corresponden a una fase determinada de desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. El 

conjunto de estas relaciones de producción forma la estructura económica de la sociedad, la base 

real sobre la que se levanta la superestructura jurídica y política y a la que corresponden 

determinadas formas de conciencia social. [...] Al llegar a una fase determinada de desarrollo las 

fuerzas productivas materiales de la sociedad entran en contradicción con las relaciones de 

producción existentes [...] De formas de desarrollo de las fuerzas productivas, estas relaciones se 

convierten en trabas suyas, y se abre así una época de revolución social. Al cambiar la base 

económica se transforma, más o menos rápidamente, toda la inmensa superestructura erigida 

sobre ella. Cuando se estudian esas transformaciones hay que distinguir siempre entre los 

cambios materiales ocurridos en las condiciones económicas de producción y que pueden 

apreciarse con la exactitud propia de las ciencias naturales, y las formas 
156

[...] ideológicas en 

que los hombres adquieren conciencia de este conflicto y luchan por resolverlo. [...] A grandes 

rasgos, podemos designar como otras tantas épocas de progreso en la formación económica de la 

sociedad el modo de producción asiático, el antiguo, el feudal y el moderno burgués. Las 

relaciones burguesas de producción son la última forma antagónica del proceso social de 

producción‖ (Marx, 1996 [1859]: 27-28).
157 

                                                 
155

 Cursives nostres. 
156

 Ibidem. 
157

 La importància del text ens obliga a citar-lo en un sol cos per a poder observar el context en el qual es 

parla de ―modes de producciñ‖. 
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 És interessant destacar que quan Marx indica, a l‘inici del fragment citat, ―El 

resultado general al que llegué‖, es refereix a l‘època en què treballà en l‘elaboraciñ de 

La ideologia alemanya amb Engels a Brussel·les (1845-1846). En aquest punt, es fa 

evident la importància transcendental que té per a Marx l‘abandñ dels plantejaments 

idealistes propis del seu mestre Hegel, i que predominaven a la universitat alemanya del 

seu temps, i l‘adopciñ dels estudis de l‘economia política com a eina per a realitzar 

aquest moviment. Aquest havia sigut l‘objectiu principal en l‘elaboraciñ de la Ideologia 

Alemanya i d‘altres obres elaborades en la dècada de 1840, com la Crítica a la filosofia 

de Hegel (1843),
158

 i les Tesis sobre Feuerbach (1845),
159

 i constitueix també el discurs 

central del fragment del Pròleg a la Contribució que hem citat. Aquest fet es posa de 

manifest en la insistència de Marx en el caràcter secundari de la ―superestructura 

jurídica i política‖ i de les ―formes de consciència social‖, respecte a ―l‘estructura 

econòmica‖, idea amb la qual comença el fragment citat, i que torna a repetir poc 

després en la frase següent: ―Cuando se estudian esas transformaciones hay que 

distinguir siempre entre los cambios materiales ocurridos en las condiciones 

económicas de producción y las formas [...] ideológicas en que los hombres adquieren 

conciencia de este conflicto y luchan por resolverlo.‖ Una frase que té una gran 

importància per a la historiografia posterior. 

 

 La historiografia anterior a Marx i Engels presenta una sèrie d‘exemples 

significatius en la utilitzaciñ d‘una perspectiva d‘anàlisi ―materialista‖ molt similar a la 

reivindicada per aquests autors. Entre els seus predecessors podem situar, a autors com 

Polibi, a l‘època clàssica, o Maquiavel, al Renaixement, però encara més, a autors del 

segle XVIII, com Montesquieu, Hume i Adam Smith. Aquests últims elaboren un tipus 

d‘anàlisi en el qual l‘estructura econòmica es converteix en el focus d‘interès principal, i 

en l‘element que determina, en primera instància, les grans transformacions històriques. 

D‘una forma similar a Marx, aquests autors defensaren la utilitzaciñ d‘una perspectiva 

basada en l‘observaciñ de la realitat (coneixement empíric), i en l‘elaboraciñ de lleis de 

comportament a partir de la reunió de casos individuals (lleis històriques), front a la 

concepció apriorística de la interpretació cristiana. Però al segle XIX la interpretació 

religiosa és desplaçada de les universitats en favor de les interpretacions laiques. Entre 

                                                 
158

  Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie 
159

  Thesen über Feuerbach 
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aquestes, tingueren una gran força (com també ho tenen en l‘actualitat) les explicacions 

historiogràfiques centrades en els elements polítics, culturals i ideològics (o de les 

―mentalitats‖), que encaixarien amb la perspectiva historicista dels historiadors 

conservadors o liberals moderats. La reacció de Marx contra aquesta línia interpretativa, 

que desplaça a un paper secundària en considerar-la la ―superestructura‖ alçada sobre la 

base real, que és la de l‘estructura econòmica. És aquest el primer punt en què l‘obra de 

Marx i Engels causa un major impacte en la historiografia, tal i com es posa de manifest 

en el cas de l‘esclavitud antiga, amb l‘obra de Ciccotti (1899). Un plantejament teòric 

en el qual juga un paper fonamental, no només la utilitzaciñ de l‘estudi de l‘economia 

com a eina per a descobrir la ―base real‖ de les societats, i fer front a l‘aparença 

explicativa enganyosa de les interpretacions ―idealistes‖, sinñ també l‘assumpciñ 

positivista de la capacitat d‘arribar a conèixer la realitat a partir de la utilització 

d‘aquest mètode d‘anàlisi de les societats. El positivisme de Marx es posa clarament de 

manifest en quan indica que les condicions ―econòmiques de producció‖ es podien 

estudiar: ―con la exactitud propia de las ciencias naturales‖, front a les formes 

―ideològiques‖ en què els homes ―adquirien consciència d‘aquest conflicte‖. Aquesta 

tendència positivista constitueix un dels trets fonamentals, no només dels escrits de 

Marx i Engels, sinó també de la major part de la historiografia marxista desenvolupada 

des de finals del segle XIX, i fins a l‘actualitat.
160

  

 

 Un cop descrita la seua metodologia d‘anàlisi, Marx indica que es podien 

identificar, ―a grans trets‖, i entre ―otras tantas épocas de progreso en la formación 

económica de la sociedad‖, els ―modes de producció‖: asiàtic, antic, feudal, i modern 

burgès. La forma en què ens presenta Marx aquests ―modes de producció‖ té un caràcter 

parcialment relativista que ha tendit ha ser oblidat per la historiografia marxista del 

segle XX. Cal tenir en compte que a les Formen apareixien citats altres ―modes de 

producció‖, com ―l‘eslavònic‖ o el ―germànic‖, que no apareixien en la enumeració de 

la Contribució a la crítica que acabem de citar, o bé apareixen citats amb un nom 

diferent (feudal en comptes de ―germànic‖), la qual cosa ens demostra que Marx no 

concebia, des d‘un principi, un grup tancat de ―modes de producció‖, sinó que, pel 

contrari, la seua delimitació fou alterant-se durant el transcurs de les seues 

                                                 
160

 Per aquest motiu, la crítica de la filosofia postmoderna al predomini del ―paradigma positivista‖ en el 

pensament i la ciència europeus dels segles XIX i XX, ha constituït una de les crítiques més contundents a 

la metodologia del ―materialisme històric‖, i una de les causes del fort retrocés que ha experimentat 

aquesta en la historiografia posterior a la dècada de 1980. 
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investigacions. Per altra banda, l‘enumeraciñ de ―modes de producció‖ feta per Marx no 

constituïa, per si mateixa, cap aportació a la historiografia de l‘època, ja que, de fet, es 

tractava dels grans períodes històrics en què els historiadors del segle XIX tendiren a 

classificar la història precedent (i que, de fet, seguim utilitzant en l‘actualitat). 

Historiadors com Mommsen i Foustel de Coulanges partiren d‘aquesta classificaciñ, i 

de la idea de que a cada un d‘aquests períodes històrics corresponia una estructura 

econòmica, jurídica, institucional i cultural pròpies, i diferenciades entre sí, per a 

realitzar els seus estudis de l‘època antiga. En aquest sentit, no existeix cap diferència 

important que separe les concepcions d‘autors com Mommsen i Foustel de Coulanges 

respecte a les de Marx i Engels. Per aquest motiu, aquests últims dedicaren un escàs 

interès a la descripció dels elements que caracteritzaria a cada un d‘aquests ―modes de 

producció‖.  

 

 A pesar d‘això, la claredat expositiva que assoleix Marx en aquest fragment, i la 

seua aparença de constituir la vertadera ―pedra filosofal‖ a partir de la qual es pot 

interpretar tota la història, ens permeten comprendre el caràcter canònic que prendrà 

aquest fragment de l‘obra de Marx en la historiografia marxista del segle XX. Però un 

estudi de l‘obra de Marx ens demostra que les seues idees es trobaren en moviment 

continu al llarg de la seua vida, en funció dels resultats que li aportaven les seues 

recerques i les obres de temes relacionats que s‘anaren publicant durant aquest període. 

Segons Fontana, els mateixos Marx i Engels es començaren a sentir alarmats, al final de 

les seues vides, per l‘esquematisme amb que molts joves aplicaven els principis de les 

seues teories.
161

  

 

 

                                                 
161

 Així, per exemple, Engels escrivia en 1890: ―el método materialista se convierte en contraproducente 

si, en lugar de adoptarlo como hilo conductor del estudio histórico, se emplea como esquema fijo e 

inamovible con que clasificar los hechos históricos.‖ (apud. Fontana, 2001: 160). 



621 

 

5. 4. 6. L’ANÀLISI DEL “MODE DE PRODUCCIÓ ESCLAVISTA” A EL 

CAPITAL 

 

 

 L‘any 1861 es produí un dels esdeveniments històrics que despertarien un major 

interès en Marx: l‘esclat de la ―Guerra de Secessiñ‖ o ―Guerra civil nord-americana‖ 

(American Civil War), que els estats esclavistes del sud dels Estats Units proclamaren la 

seua independència de ―la Uniñ‖, com a conseqüència de la victòria del partit republicà, 

que es caracteritzava per la seua oposiciñ a l‘extensiñ de l‘economia esclavista als nous 

estats. Un conflicte que havia saltat, amb força, quan els Estats Units absorbiren l‘estat 

de Texas després de vèncer a Mèxic el 1848 (American-Mexican War, 1846-1848). 

L‘estat de Texas fou incorporat a la Uniñ com un estat on era tolerada l‘esclavitud, la 

qual cosa fou presentada per diversos publicistes del partit republicà com una victòria 

de ―the slave power conspiracy‖, expressiñ amb la qual es referien a les ―ànsies 

expansionistes‖ dels estats esclavistes del sud (Davis, 1984: 250). Front a aquesta visiñ, 

els estats sudistes veien les intervencions del partit republicà com a ―atacs‖ constants al 

seu model de societat i d‘economia, que veien perillar cada cop més. 

 

 La guerra civil dels Estats Units seria seguida amb un interès elevat per l‘opiniñ 

pública i la premsa britàniques, ja que la possible victòria dels estats nordistes (―la 

Uniñ‖) podia tenir repercussions importants sobre l‘economia, la societat i la política 

britàniques. Així, per una banda, la fi de les plantacions esclavistes suposaria una crisi 

de la producció tèxtil dels grans centres industrials britànics, que, de fet, es va fer sentir 

ja durant el transcurs de la guerra, augmentant de forma important les xifres de l‘atur 

entre els obrers de Lancashire. Per altra banda, la victòria dels nordistes donaria força a 

les demandes d‘establiment del sufragi universal del moviment obrer, que les classes 

altres britàniques temien (i Marx anhelava). Finalment, la victòria de ―la Uniñ‖ portaria 

a l‘inici d‘una previsible nova fase d‘expansionisme econòmic i polític dels Estats 

Units, que podien posar en perill l‘hegemonia que gaudia en aquells moments Gran 

Bretanya en el mapa econòmic i polític mundial (Davis, 1984: 246-247). En aquest 

context, es configurà una opinió contrària a la causa dels estats nordistes, i a favor del 

sudistes, entre els partidaris del partit tory, mentre que els whigs mantingueren una 

posiciñ ambigua. Motiu pel qual, l‘economista irlandès John Elliot Cairnes decidí 

publicar el 1862 un estudi del conflicte nord-americà a partir de l‘anàlisi de ―l‘economia 
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esclavista‖ dels estats sudistes, que titulà: The Slave Power: Character, career and 

probable designs: being an attempt to explain the real issues involved in the american 

context. L‘objectiu principal de Cairnes en l‘elaboraciñ d‘aquesta obra (que es troba 

entre l‘assaig i la investigaciñ) consistia en provocar un moviment de l‘opiniñ pública 

britànica, que semblava inclinar-se del costat dels sudistes, en favor de la causa de la 

Unió. Per a fer això, Cairnes tractà de despertar les idees del moviment abolicionista, 

que tanta força havia tingut entre finals del segle XVIII i principis del XIX, fent èmfasi 

en l‘estreta relaciñ que existia entre l‘esclat de la guerra i el desig dels estats sudistes de 

mantenir, i sobre tot, d‘estendre, un sistema econòmic fonamentat en el treball dels 

esclaus. Un sistema econòmic pervers, no només des del punt de vista moral, sinó també 

en l‘econòmic, el social i el polític. Segons Cairnes, el treball esclau precisava una 

conquesta constant de noves terres per a que resultés productiu, ja que tendia a exhaurir 

aquelles que treballava. Per altra banda, el treball dels esclaus afectava a l‘actitud dels 

lliures envers el treball, que es convertia en negativa, i en l‘àmbit polític afavoria 

l‘establiment d‘un règim oligàrquic, i per tant, contrari als principis liberals i 

democràtics sobre els quals es fonamentava la societat nord-americana (i segons 

Cairnes, també la britànica). En resum, segons Cairnes, els estats sudistes s‘havien 

convertit en: ―the most formidable antagonist to civilized progress which has appeared 

for many centuries, representing a system of society at once retrograde and aggresive 

(1863: 18)‖. 

 

 Marx es va fer ràpidament amb l‘obra de Cairnes i la llegí amb avidesa, ja que es 

trobava molt interessat en l‘evoluciñ del conflicte nord-americà. La guerra era vista per 

Marx com una prova més de l‘avanç de ―les forces del progrés‖, que eren els estats del 

nord i la ideologia defensada pel partit republicà, caracteritzat (en aquells moments) pel 

seu caràcter democràtic i liberal radical. La seua victòria representava la victòria del 

sistema econòmic industrial i del sufragi universal, dos canvis que, segons Marx, havien 

de portar de forma necessària a la conquesta del poder per part de la classe obrera. A 

conseqüència d‘aquest interès pel conflicte nord-americà, Marx estudià l‘obra de 

Cairnes, i s‘interessà per algunes de les seues observacions sobre els contextos en què 

―la producció es basava en l‟esclavitud‖,
162

 que constitueixen la base fonamental de 

                                                 
162

 Aquesta és l‘expressiñ exacta que utilitza Marx (1986: 147) al volum I d‘El Capital, i no la de ―mode 

de producciñ esclavista‖.  
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l‘anàlisi de Marx de ―l‘economia esclavista‖, o dit d‘altra forma, del ―mode de 

producciñ esclavista‖, tal i com ha destacat Backhaus (1975). 

  

 

 La tesi de Backhaus (1975) resulta útil, perquè ens posa de manifest, un cop 

més, que el pensament de Marx i Engels no sorgí del no res, sinó que es configurà en 

plena relació amb els coneixements teòrics i els debats ideològics del seu temps. Però al 

mateix temps, cal també reduir la gran importància que Backhaus atribueix a Cairnes en 

la configuració de la noció marxista del caràcter de les economies esclavistes, perquè en 

realitat, la idea bàsica del text de Cairnes, segons la qual el treball de l‘esclau havia de 

resultar necessàriament menys productiu que el del treballador lliure assalariat, la 

trobem ja present a l‘obra d‘Adam Smith (i d‘altres filòsofs escocesos, com Hume i 

John Millar). Una tesi creada en l‘àmbit conjectural al segle XVIII per autors que no 

havien conegut de forma directa l‘experiència esclavista, i que es convertirà en un 

principi teòric acceptat de forma apriorística per la gran majoria dels economistes i 

pensadors liberals del segle XIX (vid. Davis, 1984). Aquest seria també el cas de 

Cairnes, que elaborà The Slave Power a partir de fonts de segona mà, majoritàriament 

partidàries de la causa del partit republicà i dels estats del nord. Això no significa que 

bona part de les seues observacions sobre el caràcter de l‘economia esclavista no siguen 

certes, però sí que és molt possible que passés per alt alguns dels efectes ―menys 

negatius‖ del sistema esclavista, com a conseqüència de la parcialitat de les seues fonts.  

 

 Un cas evident de la derivació dels plantejaments de Cairnes de la teoria 

econòmica liberal originada al segle XVIII és la ―teoria del sabotatge‖, segons la qual el 

treball dels esclaus resultava necessàriament menys productiu, perquè els esclaus no 

sentien cap estima per l‘objecte del seu treball, i per tant, maltractaven les eines que 

feien servir. Així Backhaus (1975), seguit per Mazza (1977: LVIII) i Nippel (2005: 

333), atribueix a Cairnes (1962) la creació d‘aquesta teoria que, com hem vist més 

amunt, es troba ja present a les obres de diversos autors de la Il·lustració escocesa.
163

 El 

que ens aporta Cairnes, a diferència de Smith i altres economistes, són referències 

concretes a aquests arguments, basades en els relats de testimonis de l‘economia 

                                                 
163

 Vid. capítol 4. 3. 
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sudista, o bé de reculls d‘informes estadístics.
164

 És en aquest sentit en què l‘obra de 

Cairnes es converteix en objecte d‘interès per a Marx, que veia en ella una demostraciñ 

de les tesis de Smith, i una font d‘informaciñ sobre el caràcter general dels sistemes 

basats en el treball dels esclaus (i, per tant, sobre el caràcter de les economies grega i 

romana), tal i com podem observar al següent fragment: 

 

  ―[En] la producción basada en la esclavitud [...] el obrero sólo se distingue del animal y 

de los instrumentos muertos, en que el primero es un instrumentum vocale, mientras que el 

segundo es un instrumentum semivocale, y el tercero un instrumentum mutuum. Por su parte, el 

obrero hace sentir al animal y a la herramienta que no es un igual suyo [...] Se complace en la 

diferencia que les separa a fuerza de maltratarlos [...] Por eso en este régimen de producción 

impera el principio económico de no emplear más que herramientas toscas [...] Así se explica 

que, al estallar la guerra de independencia, se encontrasen en los Estados de esclavos bañados 

por el Golfo de México arados del viejo tipo chino [...] Cfr. J. E. Cairnes, the Slave Power‖ 

(Marx, 1986 [1867]: 147). 

 

 Al fragment citat concep d‘una forma unitària els ―règims de producció 

esclavistes‖ de la Roma antiga i dels estats sudistes, de tal manera que resultava lícit 

utilitzar a Varró i a Cairnes com a fonts d‘informaciñ de la mentalitat i les pràctiques 

que caracteritzaven aquest sistema. Per altra banda, el fragment també ens posa de 

manifest que la ―teoria del sabotatge‖, si bé resultava fonamentada per l‘obra de 

Cairnes, també és cert que combina una tesi que havia sigut defensada ja, des de 1748, 

per Montesquieu, en el seu conegut passatge sobre les mines turques.
165

 A partir d‘aquí 

es deriva la teoria, de gran importància en els anàlisis de l‘economia de l‘antiguitat 

clàssica dels segles XIX i XX, de que el treball esclau determina la falta d‘incentius per 

a la millora de la tecnologia, i, amb això, impedeix el progrés general de l‘economia, a 

diferència del que succeeix a l‘Europa moderna. En tot cas, el que també es fa evident, 

tant a partir de les reflexions que trobem al primer volum d‘El Capital (1867), que fou 

elaborat durant el transcurs de la guerra civil dels Estats Units (1861-1865), és que 

l‘esclat de la guerra fou una de les causes principals de que Marx li dediqués una certa 

atenciñ a l‘anàlisi del caràcter de les economies esclavistes, i les comparés amb les de 

tipus capitalista. En aquest sentit, cal pensar, no només en l‘obra de Cairnes, sinñ també 

                                                 
164

 Cal destacar el primer tipus de proves respecte al segon. A diferència dels estudis econòmics recents, 

en els quals predominen les proves de tipus estadístic respecte a les dels testimonis orals (que tenen un 

caràcter menys fiable, a priori). 
165

 ―Les mines des Turcs, dans le banat de Témeswar, étaient plus riches que celles de Hongrie, et elles 

ne produisaient pas tant, parce qu‟ils n‟imaginaient jamais que les bras de leurs esclaves.‖ (1748. 15. 8). 
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en les abundants notícies que aparegueren en els periòdics britànics d‘aquesta època, 

durant la qual Marx residí a Londres, i de que el mateix Marx exercí com a periodista. 

La societat britànica es trobà durant aquest període fortament dividida entre els principis 

filantròpics, morals i liberals que els havien portat a abolir l‘esclavatge entre els anys 

1807 i 1833, per un costat, i els forts interessos comercials que vinculaven la seua 

indústria a la producció cotonera dels estats esclavistes. Dos aspectes que no podien 

passar desapercebuts per a un personatge tan interessat per l‘estudi dels conflictes 

polítics, socials i econòmics del seu temps, com era Marx. 

 

 Un altre fragment d‘El Capital que cal destacar és el dedicat a l‘anàlisi de 

l‘evoluciñ de les formes d‘apropiaciñ d‘una part dels resultats del treball per part de les 

classes altes o propietàries al llarg de la història. Segons Marx, aquesta apropiació  

constituïa una característica, no només de les societats ―capitalistes‖ de l‘època 

moderna, sinó de totes aquelles en què una part de la societat posseïa el monopoli dels 

―mitjans de producció‖, tal i com podem observar a continuació: 

 

  ―Dondequiera que una parte de la sociedad posee el monopolio de los medios de 

producción [...] el trabajador, libre o esclavizado, tiene que añadir al tiempo necesario para poder 

vivir una cantidad de tiempo suplementario, durante el cual trabaja para producir los medios de 

vida destinados al propietario [...] Sin embargo, es evidente que en aquellas sociedades 

económicas en que no predomina el valor de cambio, sino el valor de uso del producto, el trabajo 

excedente se halla circunscrito a un sector más o menos amplio de necesidades, sin que del 

carácter mismo de la producción brote un hambre insaciable de trabajo excedente. Por eso donde 

en la Antigüedad se revela el más espantoso trabajo sobrante es allí donde se trata de producir el 

valor de cambio en su forma específica de dinero, es decir, en la producción de oro y plata. [...] 

Para convencerse de ello, basta leer a Diodoro Sículo. Sin embargo, en el mundo antiguo, esto no 

pasa de ser excepcional. Pero, tan pronto como los pueblos cuyo régimen de producción se venía 

desenvolviendo en las formas primitivas de esclavitud, prestaciones de vasallaje, etc., se ven 

atraídos hacia el mercado mundial, en el que impera el régimen capitalista de producción  y 

donde se impone a todo el interés de dar salida a los productos para el extranjero, los tormentos 

de la esclavitud, de la servidumbre de la gleba, etc., se ven acrecentados por los tormentos 

civilizados del trabajo excedente. Por eso en los Estados norteamericanos del Sur el trabajo de 

los negros conservó cierto suave carácter patriarcal mientras la producción se circunscribía 

sustancialmente a las propias necesidades. Pero, tan pronto como la exportación del algodón 

pasó a ser un resorte vital para aquellos Estados, la explotación intensiva del negro se convirtió 

en factor de un sistema calculado y calculador, llegando a darse casos de agotarse en siete años 

la vida del trabajador.‖ (1986 [1867]: 181).   
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 Aquí Marx estableix una distinciñ entre dues formes d‘explotació del treball 

esclau, en funciñ del sistema econòmic en el qual s‘insereixen les classes propietàries. 

En aquells casos en què el propietari li interessa explotar el treball dels seus servidors 

(serfs o esclaus) no només per a garantir-se la pròpia subsistència, sinó que també li 

interessa produir per a un mercat exterior regulat pel ―valor de canvi‖, aquesta 

explotació es converteix en molt més dura i intensiva. Es converteix en un sistema 

―calculat i calculador‖. Convé destacar aquesta observació de Marx perquè entre les 

obres estudiades anteriorment no hem trobat tal distinció entre les diferents formes 

d‘explotar el treball esclau. El més semblant que hem trobat és l‘observaciñ d‘autors 

com Montesquieu i John Millar, continuada per autors del segle XIX, com Blair, 

Wallon i Wilhelm Roscher,
166

 de que l‘esclavatge havia adquirit el seu caràcter més 

insuportable durant l‘època de màxima expansiñ del sistema romà. Tots aquests autors 

partien de la crítica de Posidoni a la ―decadència dels valors primitius‖, a partir de la 

qual extreien conclusions de caràcter polític i moral. Així, segons Montesquieu, el 

manteniment de la instituciñ de l‘esclavatge en aquelles societats on s‘havia instaurat la 

llibertat civil, com la Roma antiga, feia que aquesta institució es convertís en molt més 

insuportable, i era causa de les grans revoltes d‘esclaus de Sicília i d‘Espartac (1748. 11. 

20). John Millar havia anat un poc més enllà, i afirmava que amb la introducció de la 

―riquesa i el luxe‖ la relativa ―igualtat‖ de condició que havia existit durant els períodes 

primitius entre els esclaus i els seus amos era destruïda, i s‘establia una enorme 

distància entre uns i altres, la qual cosa feia més insuportable l‘esclavitud, i era causa de 

les revoltes d‘esclaus (Millar, 2006 [1779]: 253-254). Però cap d‘aquests autors havia 

arribat a establir una relació entre la importància del nivell dels intercanvis en una 

societat, i el nivell d‘explotaciñ del treball esclau, com fa Marx. 

 

 A partir d‘aquí, molts historiadors del segle XX han derivat la idea de que Marx 

distingia entre ―dues formes d‘esclavitud‖, una primera, anomenada ―esclavitud 

domèstica‖, que correspondria a les fases més primitives de la societat, en els inicis de 

la ―divisió de classes‖, i una segona, anomenada ―esclavitud clàssica‖ o ―esclavitud-

mercaderia‖, que es correspondria a les societats amb un nivell de desenvolupament ―de 

les forces productives‖ major.
167

 Aquesta línia interpretativa, que constitueix un autèntic 
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 Més avall, al capítol 5. 5., comentem de forma sumària l‘anàlisi de Roscher de l‘esclavitud antiga. 
167

 Vid. Vittinghoff (1986 [1960]: 53), Carandini (1982, 1989a). 
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paradigma entre bona part de la historiografia actual (i de forma especial, entre la 

marxista),
168

 pressuposa una existència de ―dos tipus‖ d‘esclavitud clarament 

diferenciats que, en realitat, no trobem en cap dels autors dels segles XVIII i XIX, 

inclòs el mateix Marx, que circumscrivia la seua distinció entre ―dues fases‖ distintes a 

termes purament econòmics. En aquest sentit, resulta interessant destacar que els 

defensors de la tesi dels ―dos tipus d‘esclavitud‖ no qualificarien mai la situació dels 

esclaus de l‘Amèrica moderna com a ―esclavitud domèstica‖, mentre que Marx 

distingeix també l‘existència diferenciada de ―dos moments‖ en l‘explotaciñ d‘aquests, 

com es fa present al fragment citat. Per altra banda, Marx destaca el fet que també la 

―servitud de la gleva‖ podia adquirir un caràcter més dur si el resultat del treballs dels 

serfs era objecte d‘intercanvi per al propietari. Tot plegat ens demostra que l‘objectiu de 

Marx no era crear una distinció entre ―dues formes d‘esclavitud‖, sinó destacar els 

canvis que es podien produir en la forma que tenien els propietaris d‘explotar els seus 

treballadors, en funciñ de la importància del nivell d‘intercanvis. A partir d‘aquí es 

deriva una de les claus més importants per a interpretar les transformacions que es 

produïren en la societat romana durant el període tardorepublicà, de gran importància en 

la historiografia posterior, i que es poden deduir d‘una forma més clara al volum III d‘El 

Capital (1894).
169

 En aquest, Marx realitza una distinció entre el que ell anomena 

―capital a interès o usurer‖, que segons ell seria propi de les ―societats precapitalistes‖, 

front al ―capital comercial‖, propi del ―sistema capitalista‖ del seu temps, que descriu de 

la següent manera: 

 

  ―El capital a interés o capital usurario, para emplear el término arcaico, figura con su 

hermano, el capital comercial, entre las formas antediluvianas del capital que preceden desde 

muy lejos al régimen de producción capitalista [...] 

  La existencia del capital usurario sólo exige que una parte por lo menos de los 

productos se convierta en mercancías y que, a la par con el comercio de mercancías, se 

desarrollen las diversas funciones propias del dinero. [...] 

  En la antigua Roma, a partir de los últimos tiempos de la República, en que la 

manufactura se hallaba muy por debajo del antiguo nivel medio, el capital comercial, el capital 

comercial en dinero y el capital usurario –dentro de la forma antigua– había llegado a su punto 

máximo de desarrollo. [...] 

                                                 
168

 Vid., per exemple, Garlan (1982). Finley (1998) i, en general, l‘escola anglosaxona s‘oposen a aquesta 

concepció, que predomina, pel contrari, a França, Itàlia i Espanya. Cfr. més amunt, al capítol 2. 1. 1. 
169

 Aquest fou elaborat amb la recopil·lació de textos de Marx per part d'Engels, ja que el primer morí 

l'any 1883, i li fou impossible continuar amb l'edició de la seua obra. 
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  Mientras impera la esclavitud o mientras el producto excedente es devorado por el señor 

feudal y su cohorte y el esclavista o el señor feudal caen en las garras de la usura, el régimen de 

producción sigue siendo el mismo, pero adquiere una dureza mayor para los obreros. [...] O bien 

acaba dejando el puesto al usurero, quien se convierte a su vez en terrateniente  o esclavista, 

como el caballero en la Roma antigua. El antiguo explotador, cuya explotación tenía un carácter 

más o menos patariarcal, porque era en gran parte un medio de poder político, es relevado por un 

advenedizo más implacable y sendiento de dinero. [...] 

  La usura sólo actúa revolucionariamente en los sistemas precapitalistas de producción al 

destruir i desintegrar las formas de propiedad cuya base firme y reproducción constante descansa 

la organización política.‖ (1987a [1884]: 555-558). 

  

 El fragment citat ens presenta una explicació econòmica de la crisi política i 

social de la Roma tardorepublicana de gran interès, al mateix temps que ens permet 

comprendre, d‘una forma més clara, els motius pels quals l‘explotaciñ dels esclaus 

adquireix un caràcter molt més dur en condicions econòmiques de ―major 

desenvolupament‖. Per altra banda, Marx també estableix una distinció clara entre 

diferents formes de ―capital‖, de tal manera que el ―capital usurer‖ constitueix un tret 

característic de les ―societats capitalistes‖, i es converteix, al seu temps, en un agent 

―revolucionari‖, és a dir, transformador, la qual cosa es fa evident a la història de la 

Roma tardorepublicana (encara que aquesta no siga l‘objecte d‘interès de Marx). Les 

repercussions d‘aquesta tesi per a la interpretaciñ de la història de Roma es començaran 

a fer presents al voltant d‘una dècada més tard, en el moment en què esclata el debat 

entre ―primitivistes‖ i ―modernistes‖, i especialment, a partir de la participació de Max 

Weber en aquest, com tindrem oportunitat de comprovar més avall.
170

 Per altra banda, 

resulta també interessant destacar la influència de la crítica de Posidoni a l‘augment de 

l‘explotaciñ dels esclaus a Sicília per part de romans del membre eqüestre, que tenien 

per objectiu principal l‘augment ràpid de les seues riqueses (que Posidoni defineix com 

el ―vici‖ de l‘avarícia), i que havien sigut els responsables, en primera instància, de 

l‘esclat de les revoltes servils (Diod. 34/35. 2. 26-36).
171
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 Capítols 5. 5. 4.; 5. 5. 5.; 5. 5. 6. 
171

 Vid. capítol 3. 2. 5. Cfr. Malitz (1983), Canfora (1989c, d). 
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5. 4. 7. ENGELS I L'ANTROPOLOGIA: CAP A LA CREACIÓ DEL “MODE DE 

PRODUCCIÓ ESCLAVISTA” EN L’ANTIGUITAT 

 

 

 La última obra dels ―pares‖ del materialisme històric que ens interessa destacar 

és: L‟origen de la família, la propietat privada i l‟estat (1884).
172

 El contingut d‘aquesta 

obra ens posa de manifest l‘interès creixent que sentiren Marx i Engels cap a l‘estudi de 

les societats primitives, en les quals hauria predominat l‘ús col·lectiu dels recursos, i la 

forma en què es produiria l‘apariciñ i difusiñ de la propietat privada. Aquestes 

preocupacions es posen ja de manifest en la redacció de les Formen per part de Marx 

entre 1857 i 1858. Entre els anys 1854 i 1856 havia aparegut l‘obra de Georg Ludwig 

von Maurer sobre la primitiva ―constitució de la Marca‖ (Markenverfassung), en la qual 

descrivia el predomini de la propietat col·lectiva entre els antics pobles germànics 

(1982: 16). Per altra banda, l‘estudiñs alemany August von Haxtausen realitzà entre els 

anys 1847 i 1853 diversos treballs sobre la comunitat russa del mir, en els quals també 

feia especial èmfasi en el caràcter col·lectivista d‘aquestes comunitats (Momigliano, 

1982). A partir de 1868, un cop publicat el primer volum d‘El Capital, Marx tornà a 

emprendre l‘estudi dels estudis de la propietat col·lectiva en altres períodes històrics o 

societats del mñn, començant per l‘obra de Maurer (Hobsbawm, 1967: 46). En març de 

1868 Marx explicava a Engels amb entusiasme el descobriment que per a ell havia 

suposat el descobriment de l‘obra de Maurer: 

 

  ―Sus libros son excepcionalmente importantes. No sólo presentan los tiempos primitivos 

en una forma completamente distinta, sino también todo el desarrollo posterior [...] Por causa de 

cierta miopía de juicio, hasta las mejores inteligencias dejan [...] de ver cosas que tienen delante 

de sus narices [...] Después de llegado cierto momento, nos sorprende encontrar por todas partes 

huellas de lo que no supimos ver. La primera reacción contra la Revolución francesa [...] fue [...] 

querer verlo todo como medieval y romántico [...] La segunda reacción es remontarse más allá 

de la Edad Media, a los tiempos primitivos de cada nación, lo cual corresponde a la tendencia 

socialista‖ (Marx, 1967: 214). 
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 El títol original és: Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staates (1884), aquí hem 

fet servir la traducciñ al castellà de l‘editorial Ayuso (Engels, 1975). L‘origen de l‘obra és l‘estudi que 

començà a realitzar Marx de diversos estudis antropològics, especialment, entre els anys 1880 i 1882 

(actualment disposem de l‘ediciñ de Lawrence Krader, traduïda al castellà: Marx, 1988), i que la seua 

mort el 1883 deixà inacabat. Engels recollí la secciñ d‘aquests apunts dedicada a l‘obra de Morgan i la 

utilitzà en la realitzaciñ de l‘origen de la família (vid. Prefaci de la primera edició: Engels, 1974: 3-5). 
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 Marx acollia amb entusiasme l‘obra de Maurer, en primer lloc, perquè posava de 

manifest la universalitat de la seua anàlisi històrica, que resultava aplicable a la seua 

pròpia ―comunitat‖, l‘alemanya, front a aquells que volien veure una existència de la 

propietat privada des de temps immemorials. En segon lloc, perquè veia en ella una via 

alternativa per a evitar la interpretació estrictament liberal de la història (la derivada de 

la Revolució Francesa), i al mateix temps, de les tendències romàntiques conservadores 

a tornar a l‘edat mitjana. Engels també estudiaria de forma entusiasta l‘obra de Maurer, 

la qual cosa demostrà quan elaborà La Marca, amb l'objectiu de difondre entre els 

membres del Partit Socialista Alemany la idea de que ja havia existit una explotació 

col·lectiva de la terra entre els antics pobles germànics (Engels, 1892: 99).  

 

 En aquest context d‘interès per les formes d‘organitzaciñ social de les èpoques 

més primitives i antigues de la societat vingué a sumar-se, a partir de la dècada de 1860, 

l‘interès per les diferències en l‘estructura familiar en relaciñ al tipus d‘organitzaciñ 

social i econòmica, i les seues transformacions al llarg del temps. Ens trobem en l'època 

en què es comencen a desenvolupar les disciplines de la prehistòria i l'antropologia en el 

conjunt de les ciències socials, les quals donen lloc a la formulació de noves preguntes 

sobre el caràcter de les societats diferents a les plantejades per les disciplines de la 

història, la jurisprudència i l'economia. Això significà una ampliació dels camps de 

recerca de Marx i Engels, i noves zones en les quals explorar el compliment de la seua 

teoria del comportament de les societats al llarg del temps. Aquest fet es troba ben 

representat quan Engels indica, a l‘inici de L‟origen de la família, que: ―Hasta 1860 ni 

siquiera se podía pensar en una historia de la familia.‖ (1975 [1891]:
173

 7). Fins 

aleshores, afegeix Engels, el tipus d‘organitzaciñ familiar considerada més antiga havia 

sigut l‘estructura patriarcal que apareixia en els relats de l‘Antic Testament, que: ―no 

sólo era admitida sin reservas como la más antigua, sino que se la identificaba –

descontando la poligamia- con la familia burguesa de nuestros días [...] como si la 

familia no hubiera tenido ningún desarrollo histórico‖ (1975 [1891]: 7). En aquest 

sentit, es fa evident que fins a aquell moment havia predominat una percepció de 

―proximitat‖ respecte al tipus de societat descrita pels relats bíblics. Una pràctica que 

coincideix amb el que hem observat més amunt, respecte a la forma d'aproximar-se a 

l'antiguitat clàssica per part dels primers humanistes. L'aparició d'una perspectiva de 
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  La cita es correspon al Prefaci de la quarta edició de L‟origen de la família, apareguda el 1891, i 

no a l‘ediciñ original de 1884. 
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―distanciament‖ constitueix un exercici que es produeix en una època posterior, quan 

alguns estudiosos comencen a percebre que la lectura de ―proximitat‖ que 

tradicionalment s'havia fet no s'avenia als seus propis plantejaments teòrics i 

ideològics.
174

 

 

 La primera obra que Engels (1975 [1891]) destaca en l‘apariciñ d‘una nova 

concepció de la família és Das Muterrecht (1861), de Johann Jakob Bachofen. En 

aquest treball, que té per objecte principal l‘estudi de la importància de al figura 

femenina en les manifestacions més arcaiques de la societat grega, es posa de manifest, 

per primer cop, la major importància que hauria tingut durant un període de la seua 

història, el ―dret matern‖ (Muterrecht), sobre el patern, ja que la filiació només es podia 

seguir a través de la figura de la mare (Engels, 1975 [1891]: 8). A partir d‘aleshores 

començà a plantejar-se l‘estudi de l‘evoluciñ de les formes d‘organitzaciñ familiar en 

diferents societats i períodes històrics, la qual cosa fou interpretada per molts autors 

(entre els quals es troben els propis Marx i Engels), com una confirmació, en el pla 

familiar, de la veracitat i la universalitat del progrés en l‘evoluciñ de les societats 

humanes.  

 

 Una de les obres d‘antropologia on es fa més evident aquesta idea és el treball de 

Lewis H. Morgan: Ancient Society, or Researches in the Lines of Human Progress from 

Savagery through Barbarism to Civilization (1877).
175

 L‘objectiu de l‘obra, com el 

mateix títol indica, era mostrar el progrés evolutiu de les societats humanes, la qual cosa 

realitza a partir de l‘estudi de l‘evoluciñ de la gens, o família de tipus extens. Morgan 

partia de la base de les seues investigacions sobre les tribus iroqueses de l‘Amèrica del 

Nord, per a estudiar l‘evoluciñ de l‘estructura familiar en diferents fases històriques, 

incloses la Grècia i la Roma antigues. Segons Engels, el ―descobriment‖ de Morgan 

resultava d‘especial utilitat per a comprendre les societats clàssiques: 

 

  ―La gens de los indios americanos [...] organizada según el derecho materno, descubrió 

la forma primitiva de donde salió la gens ulterior, basada en el derecho paterno, la gens tal como 

la encontramos en los pueblos civilizados de la antigüedad. La gens griega y romana, que había 

sido hasta entonces un enigma para todos los historiadores, quedó explicada partiendo de la gens 
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 Sobre les perspectives de "proximitat" i "distanciament" vid. el capítol 3. 2. i a Vlassopoulos (2009b). 
175

 Hem fet servir l'edició castellana de l'editorial Ayuso (Morgan, 1971). 
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india, y con ello se dio una base nueva para el estudio de toda la sociedad primitiva.‖ (Engels, 

1975 [1884]: 16) 

 

 L‘objectiu d‘Engels a L‟origen de la família constituïa en recollir aquesta tesi, i 

realitzar, a partir d‘aquesta, un repàs general dels principals tipus de gens que es 

coneixien, i com aquestes s‘havien transformat donant lloc a l‘apariciñ del patriarcat, la 

propietat privada, i finalment, la desigualtat de les fortunes. L‘objectiu final era, doncs, 

estudiar de quina forma s‘havia produït la dissoluciñ del comunisme primitiu cap a 

l‘apariciñ de la propietat privada. Aquesta qüestiñ era tractada al darrer capítol de l'obra 

de Morgan, i seria la que despertaria un major interès en Engels. És interessant destacar 

que tots dos autors mostren una simpatia evident pel predomini de l'ús col·lectiu de la 

terra i dels recursos durant les fases més primitives de la societat, així com la 

inexistència d'una estructura estatal ni policial.
176

 Per a estudiar aquest procés, d'aparició 

i expansió progressiva de la propietat privada, i de les institucions de l'esclavatge i de 

l'estat, tant Morgan com Engels, presten especial atenció a l'antiguitat. Així, en el tipus 

de societat descrita pels poemes homèrics, Engels observa els elements que marquen la 

dissolució de l'ordre primitiu basat en la gens de tipus matriarcal: 

  

  ―en la constitución griega de la época heroica vemos aún llena de vigor la antigua 

organización de la gens, pero también vemos el comienzo de su decadencia: el derecho paterno 

con herencia de la fortuna por los hijos, lo cual facilita la acumulación de riquezas en la familia y 

hace de ésta un poder contrario a la gens; la repercusión de la diferencia de fortuna [...] mediante 

la formación de los gérmenes de una nobleza hereditaria [...] la esclavitud, que al principio sólo 

comprendió a los prisioneros de guerra, pero que esbrozó el camino a la esclavización de los 

propios miembros de la tribu [...] la degeneración de la antigua guerra [...] en correrías 

sistemáticas [...] para apoderarse de ganados, esclavos, y tesoros, lo que llegó a ser una industria 

más.‖ (1975: 108-109). 

 

 Aquí veiem com es completa l‘esquema que presentava Marx a les Formen per 

baix. El coneixement de l‘estadi més primitiu de la societat, havia permès a Engels 

arribar als orígens de la propietat privada (l‘estructura patriarcal, i l‘herència hereditària 

de les famílies nuclears), i com a conseqüència de l‘apariciñ de la propietat privada 

apareixia l‘esclavatge, com la primera forma de diversificació social. L'esclavatge es 
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―¡Admirable constitución ésta de la gens, con toda su ingenua sencillez! Sin soldados, gendarmes ni 

policía, sin nobleza, sin reyes, gobernadores, prefectos o jueces, sin cárceles ni procesos, todo marcha 

con regularidad.‖ (Engels, 1971: 97). Cfr. Morgan (1971: 523-546). 
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convertia, al seu temps, en un element que permetia a alguns membres de la comunitat 

alçar-se, encara amb més força, per damunt de la resta. Durant aquesta primera fase de 

diversificació de les fortunes i de les relacions de poder, existirien alguns esclaus, però 

la major part de l'activitat econòmica encara seria duta a terme per població lliure. 

Malauradament, Engels no és gaire clar sobre a què es refereix, exactament, quan parla 

―d'esclavització‖ de la població dels ―propis membres de la tribu‖, però es dedueix que 

es refereix al desenvolupament de formes de dependència intermèdies, diferents a 

l‘esclavitud-mercaderia. Aquesta és la situació que predominaria en la Grècia dels relats 

homèrics i dels inicis de l'època arcaica, mentre que, en un segon moment, es 

desenvoluparia una economia en la qual el treball esclau ocuparia la major part de la 

producció, i que Engels relaciona amb la situació de l'Atenes clàssica. A partir d'aquí, es 

pot establir la diferenciació entre els modes de producció ―antic‖ i ―esclavista‖, com ha 

mantingut bona part de la historiografia marxista del segle XX. Un bon exemple 

d'aquesta distinció la trobem al següent fragment, procedent de l'obra Schiavi in Italia, 

d'Andrea Carandini: 

  

  ―Marx ha capito in profondità l'economia politica della schiavitù. Egli non aveva una 

concezione unitaria del fenomeno, che infatti giustamente articolava in due modi di produrre: 

―antico‖ e ―schiavistico‖. Al modo ―antico‖ egli riferiva le fasi iniziali della schiavitù, in cui essa 

serve di supporto alla libertà del coltivatore-proprietario-cittadino, come in quella greca arcaica 

[...] Al modo schiavistico riferiva la fase matura della schiavitù, in cui lo schiavo comporta la 

rovina del coltivatore-proprietario-citadino [...] come nella schivitù tardo-repubblicana e del 

primo e medio Impero‖ (1988: 12-13) 

 

 Carandini dedueix aquesta diferenciació entre els modes de producció ―antic‖ i 

―esclavista‖, principalment, de l'estudi del text de les Formen, a partir del qual, en 

efecte, es pot deduir tal diferenciació entre aquestes dues etapes en el desenvolupament 

de l'esclavatge, com també de L'origen de la família. Però el cert, és que Marx i Engels 

no arriben a establir una diferenciació clara entre aquests dos ―modes de producció‖ en 

cap part de la seua obra. En ocasions utilitzen el terme ―antic‖ per a referir-se a la 

Grècia i Roma clàssiques, durant els períodes en què, suposadament, hauria predominat 

el treball esclau, i en altres parts, utilitzen el terme ―esclavista‖ en el mateix sentit. 

Significativament, al Pròleg de la Contribució de 1859, Marx distingeix entre els modes 

de producció asiàtic, antic, feudal i modern burgès, i no es refereix a un suposat ―mode 

de producció capitalista‖. Però en aquells fragments d'El Capital en els quals estudia les 
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coincidències entre el model econòmic esclavista dels Estats Units del Sud, i la Roma 

antiga, es refereix a ambdós amb el terme ―mode de producció esclavista‖. La conclusió 

de tot això és que Marx i Engels no disposaven d'una classificació inamovible de 

―modes de producció‖, sinó que aquesta pogué alterar-se en funció dels interessos del 

seu discurs explicatiu. Per altra banda, la descripció que fan Marx i Engels de l'evolució 

històrica d'aquests períodes es deriva, clarament, de plantejament historiogràfics 

altament difosos a la seua època, tal i com hem pogut comprovar en els capítols 

anteriors, i no tant a una elaboració teòrica original dels dos alemanys. Aquest fet es 

posa clarament de manifest quan ens dirigim a la següent ―etapa‖ en l'evolució històrica 

traçada per Engels, per a la qual utilitza la ciutat d'Atenes com a exemple. Segons 

Engels, la història dels conflictes socials i de l'aparició de la democràcia a Atenes, posen 

de manifest el poder transformador dels canvis econòmics que experimenta la ciutat, i 

del desenvolupament de la propietat privada al seu interior, i com a conseqüència 

d'aquesta, de la divisió de classes i de l'esclavatge. Aquestes transformacions farien 

possible l'aparició de les grans realitzacions de la cultura atenesa, la seua hegemonia 

política, i de la democràcia, però també es convertirien, a partir d'un determinat 

moment, en la causa de la seua ruïna. Entre les causes que explicaven la decadència 

d'Atenes, l'esclavatge jugava un paper fonamental, com podem observar a continuació: 

  

  ―El antagonismo de clases en el que se basaban las instituciones sociales políticas ya no 

era entre nobles y pueblo sencillo, sino entre el antagonismo entre esclavos y hombres libres [...] 

Por cada ciudadano adulto contábanse, por lo menos, dieciocho esclavos [...] el acrecentamiento 

del comercio y de la industria trajo la acumulación y la concentración de las riquezas en unas 

cuantas manos, y con ello, el empobrecimiento de la masa de los ciudadanos libres, a los cuales 

no quedaba otro recurso que [...] hacer competencia al trabajo de los esclavos [...] (lo que se 

consideraba deshonroso [...]) o convertirse en mendigos. En vista de las circunstancias, tomaron 

este último partido; y como formaban la masa del pueblo, llevaron a la ruina a todo el Estado 

ateniense. [Lo] que condujo a Atenas a la ruina, [fue] la esclavitud, que proscribía el trabajo del 

ciudadano libre.‖ (1975: 120). 

 

 La interpretaciñ que fa aquí Engels de l‘evolució de la societat atenesa resulta 

fortament esquemàtica, i sembla fonamentar-se en la lectura negativa que fa Mitford de 

la democràcia atenesa, segons la qual les classes no riques de la societat atenesa 

s‘haurien trobat constituïdes per una massa de lliures ociosos i conflictius, mentre que el 

treball hauria sigut dut a terme per la massa dels esclaus. En aquest sentit, la explicació 
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d'Engels de la decadència de la societat atenesa presenta una major vinculació amb les 

interpretacions antidemocràtiques d'arrel tradicional, que la interpretació purament 

econòmica que trobem a les Formen de Marx, o que trobem, més tard, als escrits de 

Karl Bücher i Max Weber.
177

 Meiksins Wood (1998: 57-63) ha criticat recentment 

aquesta vinculació d'Engels a l'explicació antidemocràtica tradicional, com una de les 

causes de la difusió de la teoria del ―menyspreu del treball‖ entre els antics, i del 

predomini del treball esclau a l'Atenes democràtica, a la historiografia marxista del 

segle XX. També en el cas de Roma, Engels es basa, principalment, en la tesi més 

extesa a la seua època, que recull a partir del discurs de Mommsen, tal i com podem 

observar al següent fragment de L'Anti-Dühring, que fou publicat vuit anys abans de 

L'origen de la família, i en la qual també trobem una diferenciació entre ―dues fases‖ en 

el desenvolupament del treball esclau: 

 

  ―En las viejas comunidades espontáneas, con su propiedad común de la tierra, la 

esclavitud no se presenta en absoluto, o desempeña un papel muy subordinado. Lo mismo ocurre 

en la primitiva ciudad de campesinos que fue Roma; en cambio, cuando se convirtió en «capital 

del mundo» y la tierra itálica fue concentrándose progresivamente en manos de una reducida 

clase de propietarios enormemente ricos, la población campesina se vio desplazada por una 

población de esclavos.‖ (Engels, 1977: 165). 

 

 El fragment ens demostra, un cop més, la gran influència que exercí Mommen 

en la concepció historiogràfica de la Roma antiga durant la segona meitat del segle XIX. 

Una influència que, al mateix temps, es feia possible pel fet que Mommsen havia fet ús 

d'una sèrie de discursos teòrics de gran èxit al segle XIX, fins al punt que el podem 

considerar en un dels artífexs de la construcció de la interpretació ―liberal-burgesa‖ de 

la història de Roma.  

 

 Després d'analitzar el desenvolupament de la família, l'estat i la propietat privada 

al llarg d'una sèrie de societats procedents de diferents àmbits geogràfics i èpoques 

històriques (des de les tribus iroqueses als antics grecs i romans), Engels fa un repàs 

general d'aquesta evolució. En aquesta, ens interessa destacar el moment en què, segons 

Engels, apareix l'esclavatge, i que reproduïm a continuació: 
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 Tal i com veurem més avall, al capítol 5. 5.  
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  ―A consecuencia del desarrollo de todos los ramos de la producción [...] la fuerza del 

trabajo del hombre iba haciédose capaz de crear más productos que los necesarios para su 

sostenimiento [...] Era ya conveniente conseguir más fuerza de trabajo, y la guerra la suministró: 

los prisioneros fueron transformados en esclavos. Dadas todas las condiciones históricas de aquel 

entonces, la primera gran división social del trabajo [...] tenía que traer consigo necesariamente 

la esclavitud. De la primera gran división social del trabajo nació la gran escisión de la sociedad 

en dos clases: señores y esclavos, explotadores y explotados.‖ (1975: 163-164) 

 

 El primer element que resultaria necessari per al desenvolupament de 

l'esclavatge seria, per tant, l'existència d'un mode d'explotació dels recursos naturals que 

permetés l'acumulació, i per tant, quedaven descartades les poblacions de caçadors-

recol·lectors. El segon element, seria l'existència de la propietat privada, i finalment, la 

guerra, que aportava els esclaus de forma ―natural‖. El procés final esdevindria amb la 

divisió de la societat en ―dues classes‖: amos i esclaus, ―explotadors i explotats‖, una 

frase que ens recorda molt al text d'El Manifest Comunista, i que, com veurem més 

avall, tindria un gran èxit entre la historiografia marxista soviètica. En tot cas, la 

descripció que aquí realitza Engels del procés d'introducció del treball esclau presenta 

una gran simplicitat, i es fa necessari complementar-lo amb una altra descripció més 

completa que, per fortuna, trobem a L'Anti-Dühring, tal i com podem observar a 

continuació: 

  

  ―La división espontánea del trabajo en el seno de la familia campesina permitió, 

alcanzado cierto nivel de bienestar, el añadido de una o más fuerzas de trabajo ajenas a la 

familia. Esto ocurrió sobre todo en las tierras en las que había desaparecido la vieja posesión 

comunitaria del suelo [...] existían medios para sostener más fuerza de trabajo [...] la fuerza de 

trabajo se convirtió en un valor. Pero la propia comunidad y la asociación a la que pertenecía no 

podían suministrar fuerza de trabajo disponible suplementaria. La guerra la suministró [...] esos 

prisioneros alcanzaron un valor: se les dejó vivir y se utilizó su trabajo. [...] Así se inventó la 

esclavitud. La esclavitud se convirtió pronto en la forma dominante de la producción en todos los 

pueblos que se habían desarrollado más allá del viejo tipo de comunidad; pero al final fue 

también una de las causas principales de su decadencia.‖ (Engels, 1977: 186).  

 

 El fragment citat constitueix una de les bases principals de la interpretació 

marxista ―ortodoxa‖ sobre el paper de l'esclavatge en el transcurs de la història, i del 

caràcter del ―mode de producció esclavista‖. En aquest punt, Engels adquireix una 

importància fonamental, no només per a la historiografia del segle XX, sinó també per a 
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l'antropologia, on encara tenen una gran importància els debats sobre el paper de 

l'esclavatge en l'inici de la divisió de la societat en classes socials diferenciades.
178

 En el 

camp de la història antiga, la seua importància es fonamental, la qual cosa es manifesta 

d'una forma més clara quan ens dirigim a la continuació del fragment citat: 

 

  ―La esclavitud posibilitó la división del trabajo, posibilitó también el florecimiento del 

mundo antiguo, la civilización griega. Sin esclavitud no hay estado griego, ni arte griego, ni 

ciencia griega; sin esclavitud no hay Imperio Romano. Y sin el fundamento del helenismo y del 

romanismo no hay tampoco Europa moderna.‖ (Engels, 1977: 186). 

 

 En aquest fragment, Engels expressa una de les bases de la interpretació 

marxista contemporània de la història, i de bona part de la historiografia recent. Finley 

cita aquest fragment a l'inici de la seua obra Ancient Slavery and Modern Ideology, com  

a representació de la interpretació ―sociològica‖ de la història (Finley, 1982: 12). La 

base d'aquest discurs històric es troba en l'esquema progressista traçat pels autors 

escocesos del segle XVIII. Però a diferència d‘aquests, que negaren el fet que 

l‘esclavatge hagués pogut constituir un motiu de progrés, bona part dels economistes i 

sociòlegs liberals més progressistes del segle XIX, com Wilhelm Roscher, August 

Comte o Herbert Spencer, consideraren l‘apariciñ i difusiñ de l‘esclavatge a l‘antiguitat, 

com un factor de progrés, ja que els antics haurien descobert els avantatges d‘explotar el 

treball dels vençuts en la guerra, en comptes d‘exterminar-los (vid. Ireland, 1951: 558-

559). Engels s‘inscriu plenament dins aquesta concepciñ pròpia de l‘economia política i 

la sociologia liberals.  

 

 Per concloure, l'últim aspecte que ens interessa destacar de l'Anti-Dühring i de 

L'origen de la família, és el paper fonamental d'Engels com a difusor de la interpretació 

―materialista‖ de la història,
179

 front a la figura de Marx, que obtindria un major èxit en 

els àmbits de la filosofia, l'economia política, i l'organització del moviment obrer. 

Aquest fet es posa de manifest per la gran difusió que experimenten aquestes dues obres 

d'Engels, que serien ben conegudes per alguns dels historiadors més importants en la 

configuració de la historiografia del segle XX, com són Karl Bücher, Max Weber i 

Ettore Ciccotti. Les dues obres d'Engels es convertirien, al mateix temps, en la primera 

font utilitzada pels historiadors russos en l'elaboració d'una investigació pròpia, 
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 Vid. Davis (1984), Kopytoff (1982), Tylor (2005). 
179

 Cfr. Mazza (1977: XV-XVIII, LXVI). 
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diferenciada de la ―burgesa‖, sobre el món antic, a partir del triomf de la Revolució 

soviètica el 1917, i especialment, a partir de la dècada de 1930. D'aquesta forma, les 

dues obres d'Engels esdevindrien la base principal sobre la qual s'elaboraria la 

interpretació marxista ―ortodoxa‖ del món antic, i no tant de Marx, ja que el text de les 

Formen, no començarien a ser conegut fins a la dècada de 1960. El fet és important, 

perquè el text de les Formen ens mostren, per una banda, el procés d'elaboració de la 

interpretació de Marx sobre l'evolució històrica del món antic (i de les ―formacions 

precapitalistes‖ en general), en segon lloc, perquè ens mostren d'una forma evident que 

el seu pensament es trobava en contínua transformació, i en tercer lloc, perquè ens 

mostren un panorama molt més complex al que ens presenta Engels, en el qual juguen 

un important paper les ―formes de consciència‖ de cada societat (en referència al que 

avui en dia anomenem ―ideologia). Aquesta major difusió de l'obra dels dos autors a 

través de la mà d'Engels s'explica, per una banda, per la seua major senzillesa 

explicativa (que fa els seus textos més comprensibles), però l'element determinant el 

constitueix, des del nostre punt de vista, el fet que publicà L'Anti-Dühring i L'origen de 

la família, en un període en què tant ell, com Marx, gaudien ja d'un gran renom, tant en 

els àmbits polítics, com entre els populars i els acadèmics. Es tracta del context de 

l'Alemanya posterior a 1870, en la qual la unificació, la implantació del sufragi 

universal, i la constitució del Partit Socialdemòcrata, canvien totalment el panorama 

polític i intel·lectual. Aquest és el context en el qual assistim a l'aparició de la primera 

―historiografia marxista‖, i a l'inici d'algunes de les grans tendències que marcaran tota 

la historiografia posterior, fins a l'actualitat, com el debat sobre la importància del 

treball esclau en l'antiguitat, o sobre el caràcter ―primitiu‖ o ―modern‖ de les economies, 

o l'economia, de l'antiguitat.  
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5. 5. EL PAPER DE L’ESCLAVATGE EN EL DEBAT ENTRE 

“PRIMITIVISTES” I “MODERNISTES” 

 

 

5. 5. 1. EL DEBAT ENTRE “PRIMITIVISTES” I “MODERNISTES” 

 

 

 En la dècada de 1890 començà a la universitat alemanya un debat entre dues 

corrents interpretatives del caràcter de l‘economia (o les economies) de l‘antiguitat que 

ha perdurat fins als nostres dies.
180

 Es tracta del conegut debat entre ―primitivistes‖ i 

―modernistes‖, que ha sigut objecte de diversos estudis historiogràfics,
181

 com a 

conseqüència de la seua importància per als estudis actuals de l‘economia antiga.
182

 

L‘inici i el desenvolupament d‘aquest debat té una gran importància per a l‘objecte de la 

nostra recerca, ja que va ser el responsable de que es comencés a debatre sobre el paper 

que hauria el treball esclau  a les economies de l‘antiguitat. No és pas casualitat que el 

primer gran representant de la corrent ―modernista‖, Eduard Meyer, fos també el primer 

autor que posés en qüestió la idea generalment admesa, segons el qual, les economies de 

l‘antiguitat s‘haurien basat en el treball dels esclaus. Una idea que, durant el segle XIX, 

s‘havia convertit en un autèntic paradigma, especialment entre l‘economia política, tant 

liberal com socialista, que prenia aquest fet com la base per a la seua interpretació del 

―progrés‖ de les societats, des dels estadis més primitius dels caçadors-recol·lectors, que 

feien un ús col·lectiu dels recursos, fins a l‘estadi últim i més evolucionat, representat 

per la Gran Bretanya industrial i lliure-canvista del segle XIX. El fet que Meyer, no 

només no compartís aquesta idea, sinó que a més, mostrés públicament la seua oposició 
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 En aquest apartat de la nostra recerca utilitzem amb freqüència el concepte ―economia antiga‖, ja que 

constitueix la base conceptual a partir de la qual treballen els defensors de la interpretaciñ ―primitivista‖. 

Les corrents modernistes, pel contrari, difícilment poden conceptualitzar l‘existència ―d‘una economia 

antiga‖, ja que consideren que en l‘antiguitat existí una diversitat d‘estructures econòmiques, en funciñ de 

l‘àrea geogràfica i del període cronològic, tan gran com la que existeix entre l‘edat mitjana i la moderna, 

o entre Europa i Amèrica.  
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 Pearson (1976 [1957]); Finley (1982 [1980]: 53-67); Momigliano (1980f); Mazza (1985); Love 

(1986b); Schiavone (1989a, 2002); Lo Cascio (1991); Molina Vidal (1997: 6-45); Ferrer Maestro (2005). 

Una recopil·lació de les contribucions més famoses a aquest debat fins a la meitat del segle XX la trobem 

a l‘ediciñ de M. I. Finley: The Bücher-Meyer controversy (Finley, 1979). 
182

 Tal i com es fa evident a traballs com els de: Finley (1974 [1973]), Carandini (1988), Garnsey-

Hopkins-Whittaker (1989), Schiavone (1989a, 2002), Molina Vidal (1997, 2002), i Lo Cascio (2006). 

Així, en 1983 Keith Hopkins declarava: ―The ancient economy is an academic battleground.‖ (Hopkins, 

1989: IX). Una situaciñ que no ha canviat en l‘actualitat, a pesar de que el marxisme ha perdut part de la 

força que posseïa encara en la dècada de 1980. 
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directa, constitueix un pas fonamental en la història de la historiografia sobre 

l‘esclavitud antiga.  

 

 La definició dels termes principals del debat, així com la divulgació dels 

conceptes de ―modernistes‖ i ―primitivistes‖,
183

 és obra de Harry Pearson, al capítol 

dedicat a definir els termes d‘aquest debat en l‘obra col·lectiva coordinada per Karl 

Polanyi, Trade and Marked in the Early Empires (1957).
184

 A partir d‘aquí, s‘han 

elaborat tota una sèrie d‘estudis sobre els termes en què es desenvolupà aquest debat 

que ens han permès conèixer amb prou exactitud de quina forma s‘inicià el debat a 

l‘Alemanya de la dècada de 1890. A pesar d‘això, coincidim plenament amb Mazza 

(1985: 511-512) en indicar que la utilitzaciñ dels conceptes de ―primitivistes‖ i 

―modernistes‖ no ens aporten una informació completa sobre el context teòric en què 

s‘inicià aquest debat. Una visiñ més completa ens l‘ofereix Mazza en la següent 

definició: 

 

  ―risulterà più fondato parlare di prospettiva «evoluzionistica» per bücheriani e di 

prospettiva «ciclica» [...] nei meyerani. Ed è anche molto importante tener presente la prospettiva 

«borghese» in cui cominciava ad apparire il mondo greco, con il progredire dell‘indagine sulla 

vita sociale ed economica dei Greci dell‘età ellenistica‖ (1985: 514). 

 

 Així doncs, els ―primitivistes‖ els podem definir com a ―evolucionistes‖, o el 

que és el mateix, partidaris del ―progressisme històric‖. Aquest fet explica perquè a 

Marx el podem definir com a ―primitivista‖, tot i que la seua obra és anterior a l‘inici 

del debat. De fet, els trets principals de la ―teoria primitivista‖ els trobem ja presents en 

els escrits dels filòsofs escocesos del segle XVIII, la qual cosa indica que aquesta 

interpretaciñ històrica és un producte clar del ―paradigma jurisprudencial-civil‖. En 

aquest punt, resulta important indicar que, mentre a Gran Bretanya i França aquesta 

matriu interpretativa es convertí en un vertader ―paradigma‖ en la interpretaciñ de la 

història, en Alemanya no arribà a adquirir aquest caràcter, sinó que aquest es 

circumscriví principalment en el camp de l‘economia política. Per aquest motiu, fou 

l‘aproximaciñ de Marx a l‘estudi dels economistes clàssics, el que el portà a adoptar 
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 Tot i que la creaciñ d‘aquests dos neologismes és obra de l‘estudiñs de l‘economia grega arcaica 

Johannes Hasebroek, que tingué una gran influència en l‘article de Pearson (Mazza, 1985: 511; Ferrer 

Maestro, 2005: 162). 
184

 Polanyi (1976). 
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aquest paradigma, que se li presentava com una via útil per a fer front a la ideologia 

conservadora que hi havia al darrere de la reacció de bona part de la universitat 

alemanya a les posicions progressistes. Per aquest motiu també, foren estudiosos de 

l‘economia de tendències socialistes,
185

 o liberal demòcrates preocupats per les 

qüestions socials (J. K. Rodbertus i K. Bücher), els primers alemanys en defensar la 

necessitat d‘aplicar la interpretaciñ progressista (o primitivista) en el camp de la història 

antiga. Això no significa que Rodbertus i Bücher escrigueren sota la influència de Marx, 

sinñ que desenvoluparen idees similars a partir d‘uns plantejaments teòrics i ideològics, 

i d‘un context històric i geogràfic (l‘Alemanya del segle XIX), molt similars. La 

influència de les idees de Marx no es començarà a sentir fins a la generació següent, de 

Max Webber i Ciccotti, i especialment, a partir del segle XX. 

 

 Aquest fet el podem contemplar a partir de l‘obra i la vida de Johann Karl 

Rodbertus (1805-1875),
186

 que és considerat actualment el ―pare‖ de la teoria 

―primitivista‖.
187

 Rodbertus estudià Dret a les Universitats de Gotinga i Berlín, i 

posteriorment, estudià filosofia a Heidelberg. Posteriorment, comprà unes terres a 

Jagetzow (Pomerània) que li proporcionaren sustent mentre es dedicà a l‘estudi de 

l‘economia política (Osgood, 1886: 561-563). De la mateixa manera que Marx i Engels, 

també desenvolupà la seua teoria econòmica a partir dels pressupostos d‘Adam Smith i 

Ricardo, i com aquests, també es preocupà per la situació de les classes treballadores, tal 

i com demostren els títols de les seues obres.
188

 Rodbertus no desconeixia les 

intervencions que havia fet Marx en el camp de l‘economia política amb la publicaciñ 

de la Contribució a la Crítica de l‟economia política (1859) i El Capital (1867), i, de 
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 Cal tenir en compte que el terme ―socialista‖ té un significat diferent aplicat al segle XIX que al XX. A 

l‘època en què visqueren Marx i Engels sota l‘apel·latiu de socialistes s‘incloïen, tant Proudhon i Bakunin 

(que actualment anomenem ―anarquistes‖ o ―llibertaris‖), o defensors d‘un millorament de la classe 

obrera a partir de l‘aplicaciñ de mesures col·lectivistes des de l‘estat (sense una destrucció prèvia 

d‘aquest), com K. Rodbertus. Finalment, la ―socialdemocràcia‖ no naix fins a l‘any 1875, en què es 

constitueix l‘SPD (el Partit Socialista Alemany). 
186

 També conegut com Rodbertus-Jagetzow, en referència a les propietats que posseïa a la comarca de 

Jagetzow, a Pomerània (regió del Nord de Prússia, actualment dividida entre els estats alemany i 

polonès). Hem estudiat el pensament i l‘obra de Rodbertus a partir de les ressenyes d‘Andrews (1892) i  

Osgood (1886), així com per la informació extreta del propi Rodbertus (1921 [1865]), i de les referències 

d‘Engels dins Marx (1959 [1884]: 11-22). 
187

 Pearson (1976), Finley (1982: 53-67), Mazza (1985), Schiavone (1989a), Lo Cascio (1991), Molina 

Vidal (1997), Ferrer Maestro (2005),  
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 Die Forderungen der arbeitenden Klasse [―La reivindicaciñ de la classe treballadora] (1837); Zur 

Erkenntniss unserer staatswirtschaftlichen Zustände [Cap a l‘enteniment de les condicions de la nostra 

economia estatal‖] (1842); Soziale Briefe an von Kirchmann [―Carta social a von Kirchmann‖] (1850-

1851). 
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fet, acusà a Marx d‘haver-li plagiat el seu ―descobriment‖ de la teoria de la plusvàlua.
189

 

Acusació a la qual replicaria Engels a la introducció de l‘ediciñ del segon volum d‘El 

Capital del 1893, a partir del fet que la idea de l‘apropiaciñ d‘una part dels guanys 

aportats per l‘activitat del treballador havia sigut ja descoberta per Adam Smith en els 

termes en què és presentada per Rodbertus, i que a Marx calia atribuir una elaboració 

notablement més complexa que la defensada per Smith i Rodbertus (Engels dins Marx, 

1959 [1884]: 11-22). Aquí Engels es refereix a Rodbertus com un membre del grup dels 

―socialistes de càtedra [Kathedersozialisten] i d‘estat‖ (Marx, 1959: 11). Una definiciñ 

que resulta interessant per a la nostra recerca en dos sentits.  

 

 En primer lloc, perquè ens demostra que Rodbertus defensava un socialisme 

diferent al de Marx i Engels, que a diferència de la vessant defensada per aquests últims, 

no es trobava situat en la clandestinitat, sinó que era defensat des dels organismes 

parlamentaris de l‘estat, i des de les universitats. En segon lloc, cal tenir en compte que 

el fet que, tant Rodbertus com Marx i Engels s‘autodenominaren socialistes, i 

presentaren conclusions similars davant la seua lectura dels economistes clàssics resulta 

una coincidència destacable. Per aquest motiu també en l‘essència de la interpretaciñ 

―primitivista‖ de l‘antiguitat de Rodbertus trobem una visiñ molt similar a la que trobem 

en els escrits de Marx i Engels. Més amunt hem pogut comprovar com Marx s‘oposava 

ja, des dels anys 1857-1858, al llenguatge ―modernista‖ de la Història de Roma (1854-

1856) de Mommsen perquè aquest desdibuixava la importància històrica de l‘apariciñ 

del ―capitalisme‖, que era un fenomen purament modern (o millor dit, contemporani), i 

que per tant, no es podia trobar a l‘època romana.
190

 Sorprèn l‘elevat nivell de 

coincidència d‘aquesta acusaciñ de Marx amb els termes en què es desenvoluparà el 

debat durant la dècada de 1890, la qual cosa ens mostra que els orígens teòrics del debat 

es troben ja presents en la dècada de 1850, i que aquests s‘han d‘ubicar en un context 

molt més ampli del que s‘ha tendit a fer fins ara.
191
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 ―En mi tercera carta social, he puesto de manifiesto, sustancialmente lo mismo que Marx, sólo que de 

un modo mucho más breve y más claro, de dónde nace la plusvalía del capitalista.‖ (Rodbertus, carta 

núm. 48, p. 111 apud. Engels dins Marx, 1959 [1884]: 11). 
190

 ―La idea de algunos socialistas, en el sentido de que necesitamos capital, pero no los capitalistas, es 

completamente falsa. El concepto de capital implica que las condiciones objetivas de trabajo [...] Pero 

este error no es, en realidad, mayor que, por ejemplo, el de los filólogos que hablando de la existencia de 

capital en la antigüedad clásica, y de capitalistas griegos y romanos. Esto no consiste sino en otra forma 

de decir que en Roma y en Grecia el trabajo era libre, lo cual no se atreverían a afirmar estos 

caballeros.‖ (1967 [1857-1858]: 176). 
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 La majoria dels estudis que hem citat, es limiten a realitzar una descripció dels termes en què es 

desenvolupà el debat a partir de la dècada de 1890, i només fan referència, en algunes ocasions, al fet que 
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5. 5. 2. L’ORIGEN DEL DEBAT: LA INTRODUCCIÓ DELS “ECONOMISTES” 

EN L’ESTUDI DE L’ANTIGUITAT 

 

 

a) L’Escola Històrica d’Economia Política i la segona onada “neohumanista” 

 

 Les bases principals del debat entre ―primitivistes‖ i ―modernistes‖ es trobaven 

ja presents, com hem vist, en la dècada de 1850, i de fet, aquestes partien d‘unes bases 

teòriques que es poden remuntar al segle XVIII. A pesar d‘això, el debat no esclatà fins 

a la dècada de 1890. Perquè? La resposta a aquesta qüestió la trobem en els canvis 

socials i polítics que es produeixen entre les dècades de 1860 i 1870 a Europa. Tal i com 

indica Eric Hobsbawm (1998: 122-126), durant aquest període el moviment obrer 

començà a posa de manifest la seua capacitat de mobilització amb la constitució dels 

primers sindicats de masses, la Primera Associació Internacional de Treballadors i els 

primers partits polítics de caràcter socialdemòcrata. Aquest últim aspecte, és el que cal 

destacar més en la introducció de la ideologia socialista a les universitats alemanyes, i 

concretament, en els estudis d‘economia. Al costat de Karl Rodbertus, es trobava també 

Wilhelm Roscher (1817-1894), que realitzà un tractat d‘economia política en el qual 

basava el seu estudi de l‘economia en ―l‘estudi científic de la realitat històrica‖, la qual 

cosa constitueix el mateix objectiu que es planteja Marx en el seu estudi crític dels 

economistes clàssics.
192

  

 

 Roscher, que s‘havia format a la Universitat Gotinga (com Rodbertus), i en 1848 

es convertí en professor de Leipzig, la mateixa universitat en la qual el 1891 Karl 

Bücher començà a impartir classes d‘economia (Mazza, 1985: 514-517). Roscher és 

considerat, a més a més, el pare fundador de la corrent teòrica coneguda amb el nom 

―d‘Escola Històrica d‘Economia Política‖, que troba també en J. K. Rodbertus i K. 

Bücher, dos dels seus principals exponents. Oser i Blanchfield (1980: 221-222) 

destaquen, com els principis fonamentals d‘aquesta escola econòmica: l‘enfocament 

evolucionista en l‘estudi de la societat, el nacionalisme (l‘estat-nació es converteix en el 

                                                                                                                                               
la idea central de l‘obra de Bücher es derivava de l‘obra de Rodbertus. Vid. Love (1986b), Ferrer Maestro 

(2005), Finley (1982: 53-67) Mazza (1985), Momigliano (1980f), Pearson (1976), Vlassopoulos (2007). 

Únicament Mazza (1895) posa de manifest que aquest debat s‘ha d‘inscriure dins d‘un debat més ampli, 

tot i que no l‘arriba a estudiar. Resulta de gran utilitat comparar aquests estudis amb la descripciñ que feia 

Gino Luzzatto (1936) del debat en la pròpia època en què s‘estava desenvolupant. 
192

 Vid. Pròleg de la Contribució a la Crítica de l‟economia política (Marx, 1993). 
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centre del seu estudi), la insistència en la importància d‘estudiar l‘economia des d‘una 

perspectiva històrica, i el seu reformisme polític. Pel que respecte a ―l‘evolucionisme‖ 

d‘aquesta escola podem observar, com aquest es deriva de la concepciñ de la Il·lustraciñ 

escocesa, transmesa a través de l‘obra d‘A. Smith. Aquest fet es fa evident al següent 

fragment de l‘obra de Roscher, en el qual reflexiona sobre l‘evoluciñ de les formes de 

dependència entre l‘edat antiga i la moderna en relaciñ a la divisiñ del treball i el 

progrés de la societat: 

 

  ―A mesure que l‘importance des Etats augmente et que les moeurs devennent plus 

douces, on doit cesser de recruter les esclaves par la guerre. [...] Plus les produïts de l‘agriculture 

sont considérables, plus les besoins des propriétaires du sol devennent nombreux, plus la division 

du travail et le commerce prennent d‘accroissement, plus aussi une classe nombreuse de la 

population arrive à gagner sa subsistance sans recourir au travail des champs. A mesure que 

l‘argent devient le pivot de l‘économoie et du trafic, les principaux motifs de la servitude 

disparaissent: l‘homme fort, riche et habile peut disposer des forces productives d‘autres 

hommes sans faire appel à la violence. [...] Ce sont surtout des perfectionnements sans cesse plus 

complets des outils, des machines [...] chi ont transformé suecessivement l‘esclave de l‘antiquité 

en serf du moyen âge, et en salarié des temps modernes.‖ (1857 [1854]: 154-155).
193 

 

 Els principis que trobem exposats en aquest fragment constitueixen una síntesi 

de les idees bàsiques d‘Adam Smith en aquest camp, però al mateix temps, ens 

permeten observar també les bases a partir de les quals K. Rodbertus i K. Bücher 

començaran a configurar la interpretaciñ ―primitivista‖ de l‘economia antiga, com 

podrem comprovar més avall. Per altra banda, cal destacar també l‘interès que 

mostraren els membres de ―l‘escola històrica‖ pels problemes socials del seu temps. 

Això no significa que tots els membres de ―l‘Escola històrica‖ foren socialistes, però sí 

que es fa present en la majoria d‘ells una voluntat reformista, que quan no procedia 

d‘una ideologia pròpiament socialista (com en el cas de Rodbertus), sí que pretenien 

cedir a algunes de les demandes del moviment obrer per tal d‘evitar el perill 

revolucionari que la seua organització suposava.  

 

 La qüestiñ social es presentava com un assumpte d‘importància en l‘Alemanya 

de les dècades de 1860 i 1870. A diferència de Gran Bretanya, i en coincidència amb la 

resta de l‘Europa continental, la situaciñ política de l‘Alemanya d‘aquest període es 
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 Hem fet servir la traducció al francès de M. L. Wolowski de Die Grundlagen der National Ökonomie 

(1854). 
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presentava summament inestable. El govern prussià i els liberals conservadors 

aconseguiren reconduir el fort nacionalisme que caracteritzava als liberals radicals 

(entre els quals es trobava Mommsen) cap a la unificació dels diferents estats alemanys 

cap a un únic estat liderat per Prússia. En 1863 Ferdinand Lassalle liderà la creació de 

l‘Associaciñ General de Treballadors Alemanys (Allgemeiner Deutscher 

Arbeiterverein), que oficialment era de principis liberal-demòcrates en comptes de 

socialistes, i que tenia el sufragi universal com la seua principal demanda política 

(Hobsbawm, 1998: 122). A pesar del caràcter moderat de l‘associaciñ, aquest es 

convertí en un instrument del moviment obrer, especialment a partir del moment en què 

s‘uní amb un grup de seguidors de Marx, i constituïren junts el Partit Socialdemòcrata 

alemany (Sozialdemokratische Partei Deutschlands) el 1875. En 1871, el mateix any 

que finalitzava la unificaciñ d‘Alemanya després de la doble victòria de l‘exèrcit prussià 

front a Àustria i França. El mateix any 1871 es constituí el règim socialista de la 

―Comuna de París‖ que, tot i durar només uns pocs mesos, posava de manifest la 

capacitat del moviment obrer per a conquerir el poder. A pesar de la forta reacció que 

creà la Comuna, també posà sobre avís als governants europeus de la necessistat 

d‘emprendre certes reformes de la societat en direcció democratitzadora. Entre aquestes, 

destaca l‘establiment del sufragi universal al nou estat alemany l‘any 1871, que 

d‘aquesta manera es convertí en el primer estat europeu en incloure el moviment obrer i 

la ideologia socialista dins el sistema de representació parlamentària. Una situació que, 

a més, revertí un ràpid èxit electoral del nou Partit Socialdemòcrata (l‘SPD) a partir del 

moment en què aquest entrà dins el joc parlamentari (Hobsbawm, 1998: 123). 

 

 En aquest context es situa també el fet que en 1872 un grup d‘acadèmics 

alemanys preocupats per la situació de la classe obrera, i que acceptaven la crítica 

socialista de la societat, els anomenats ―socialistes de càtedra‖ (Kathedersozialisten), 

crearen la influent ―Associaciñ per la Política Social‖ (Verein für Sozialpolitik), amb 

l‘objectiu d‘influir al govern alemany en la necessitat de realitzar una reforma social. 

Però tal i com hem vist més amunt, aquest sector es distanciava de les postures 

notablement més radicals de Marx i Engels. Entre els representants de la Verein für 

Sozialpolitik es toben alguns dels principals investigadors en el camp de les ciències 

socials de l‘època, com l‘economista Gustav von Schmollen, l‘historiador August 

Meitzen o el sociòleg Max Weber. 
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 Però al mateix tems, aquest context de desenvolupament del liberalisme 

demòcrata (en el sentit que pretén incloure a tots els sectors de la població), i del 

socialisme, provocaria també un enfortiment de la reacció conservadora, dins la qual 

s‘uneixen ara, tant liberals moderats (o conservadors), amb els antic partidaris de 

l‘Antic Règim. Aquest fet, unit al fervor nacionalista que seguí la victòria prussiana 

sobre França el 1870, revertí en la creaciñ d‘una ideologia conservadora d‘una gran 

força discursiva, que incloïa elements com la creença en la superioritat de la ―raça 

alemanya‖, l‘oposiciñ radical a la inclusiñ de les masses en la política, i molt menys la 

ideologia socialista, i el culte als elements culturals germànics i hel·lenístics (amb els 

quals es comença a traçar una línia de continuïtat). En el camp intel·lectual aquesta 

reacció es manifestà en una tornada al romanticisme i a les tendències neohumanistes 

iniciades a principis de segle, especialment a través de la idealització de la Grècia antiga 

(Canfora, 1980: 31-38). En el camp dels estudis clàssics, tant des de la filologia com de 

la història, aquesta tendència aconseguí el predomini a les universitats alemanyes. Entre 

els principals representants d‘aquesta tendència es troben Wilamowitz, en el camp de la 

filologia grega, i Friederich Nietzsche en el camp de la filosofia. En tots ells trobem un 

fort nacionalisme que repercuteix en una interpretació essencialista de les societats del 

passat, i especialment, en la idealització de la societat grega, amb la qual es tracta de 

traçar una línia de comunicaciñ directa amb l‘Alemanya moderna (com a ―pobles 

elegits‖).  

 

 Per aquest motiu, el fet que els economistes de l‘Escola històrica començaren a 

estudiar la història de Grècia des d‘una perspectiva materialista, i a més a més, la 

definiren com un ―estadi evolutiu inferior‖ en la història de la humanitat respecte a 

altres èpoques posteriors, com la medieval, provocà la reacciñ d‘aquesta corrent 

neohumanista. Però la resposta més al desafiament plantejat pels economistes 

(anomeants Nazionalökonomen) que més ens interessa és la que sorgí d‘un grup de 

filòlegs i historiadors de l‘antiguitat (Eduard Meyer, R. von Pôhlman, K. J. Beloch) que 

optaren per criticar la veracitat de la tesi ―primitivista‖ a partir d‘arguments basats en el 

propi estudi de l‘economia antiga. El resultat d‘aquest debat que, efectivament, s‘inicià 

en la dècada de 1890, fou l‘activaciñ d‘una intensa activitat científica al voltant de 

l‘estudi de les economies de l‘antiguitat totalment inèdita en èpoques anteriors. Es tracta 

el moment a partir del qual l‘estudi de l‘economia es converteix en una vertadera 
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disciplina dins dels estudis de l‘època clàssica (cosa totalment inexistent durant el 

període anterior).  

 

 

b) La “ciutat antiga” de Foustel de Coulanges 

 

 Durant el mateix període al qual ens referim, es començà a desenvolupar la 

ciència antropològica a Europa i Amèrica. Aquesta troba els seus fonaments en les 

reflexions escrites que diversos viatgers europeus començaren a escriure des de l‘inici 

del fenomen colonitzador a l‘Amèrica. A l‘escola escocesa la comparaciñ etnològica (i 

concretament, amb els indis iroquesos) es convertí en una font per a la delimitació de 

l‘estadi de ―salvatgia‖, i de l‘estadi de ―barbàrie‖ (que es correspon amb la situaciñ dels 

tàrtars russos). Per altra banda, ja hem vist també com la colonització britànica de la 

Índia influí en l‘obra de Niebuhr, i en el text de les Formen de Marx. Així, si alguns 

autors de l‘època il·lustrada ja havien començat a insinuar l‘existència de certes 

equivalències entre els pobles de l‘antiguitat i certes cultures de l‘època moderna (com 

els tàrtars en el cas de Montesquieu), autors com Niebuhr i Marx ja no dubten en 

començar a interpretar l‘organitzaciñ dels pobles de l‘antiguitat a partir de la 

comparaciñ amb la Índia o l‘organitzaciñ primitiva dels pobles germànics. I en aquest 

context, entra en escena la carrera colonial o imperialista de l‘Europa Occidental, que 

entre 1870 i 1914 passaria a dominar, de forma directa o indirecta, la resta del món (a 

excepciñ d‘Amèrica i alguns estats utilitzats com a fronteres). Durant aquest període es 

produí un gran augment de les recerques de tipus etnològic arreu del món, que donaren 

lloc al naixement de la ciència antropològica, tal i com la coneixem actualment.  

 

 Una de les primeres obres dedicades a l‘època antiga on es detecta una clara 

influència de la recerca antropològica és La cité antique (1864), de Numa Denis Foustel 

de Coulanges. El primer punt en el qual es fa present aquesta influència es troba en el 

fet que Foustel unifica en aquesta obra observacions sobre l‘organitzaciñ jurídica, els 

rites religiosos, institucions i formes de comunitat, sota un concepte unitari del que seria 

la ―ciutat‖ o polis, característica de l‘antiguitat grega i romana (Ampolo, 1996: 1071). 

L‘obra de Foustel té un caràcter marcadament essencialista, que pretén crear un nou 

concepte de ciutat aplicable a l‘antiguitat. Els fonaments d‘aquesta concepciñ es troben 

en el distanciament que els membres del paradigma jurisprudencial-civil havien 
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començat a marcar respecte a l‘època antiga al segle XVIII. Tal i com ha observat 

Pocock, molts dels elements del concepte actual de ―ciutat antiga‖ es troben ja presents, 

de forma implícita, en l‘obra de Montesquieu (primer sintetitzador del paradigma 

jurisprudencial-civil), que presentava la següent visiñ de l‘antiguitat: 

 

  ―The ancient city existed in a world where neither commerce nor agriculture were 

properly developed, and for this reason argues Montesquieu [...] the virtuous citizen was usually 

a slaveowner. [...] With the rise of commerce and culture, new forms of social relationship 

emerged and virtue in the antique sense became archaic.‖ (Pocock, 1985c: 114).
194 

 

 L‘objectiu ideològic de Foustel de Coulanges era el mateix de Montesquieu: 

marcar distàncies amb l‘antiguitat, per a així apartar-la de les aspiracions de revolució 

social d‘alguns contemporanis seus, com ja hem vist més amunt.
195

 Coulanges crea una 

concepció del món antic molt més centrada en la família, i en el predomini de 

l‘estructura patriarcal a l‘interior d‘aquesta, del que s‘havia tendit a fer fins aleshores. 

Front a la importància concedida a la propietat col·lectiva a l‘obra de Niebuhr, i encara 

més, a les de Maurer, Mommsen, Pecquer i Marx, Coulanges destaca el predomini de la 

propietat privada des dels orígens de les societats grega i romana. Per a defensar aquesta 

idea, Coulanges destaca el poder absolut del pater familias sobre la resta de la família, i 

la transmissió de les propietats únicament als primogènits de sexe masculí. Coulanges 

realitza una descripciñ fortament jeràrquica de les societats grega i romana a l‘època 

arcaica que coincideix amb la descripció, també jeràrquica, que fa Mommsen de la 

societat romana a l‘època arcaica.
196

 Un fet que contrasta fortament: per un costat, amb 

la concepció igualitària dels antics romans i espartans que havia predominat al 

―paradigma humanista-cívic‖ fins a finals del segle XVIII (especialment, en la seua 

versiñ ―democràtica‖); i per l‘altre costat, amb les recerques de molts diversos de 

Coulanges pel predomini de l‘ús col·lectiu dels recursos durant aquests períodes 
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 Vid. apartat 4. 1. 2. c. 
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 ―Nos esforzaremos, sobre todo, en poner de manifiesto las diferencias radicales y esenciales que 

distinguen siempre a estos pueblos antiguos de las sociedades modernas. [...] Por haberse observado mal 

las instituciones de la ciudad antigua, se la ha creído resucitar entre nosotros. Se forjaron ideas ilusorias 

sobre la libertad entre los antiguos [...] Para conocer la verdad sobre estos pueblos antiguos procede 

estudiarlos sin pensar en nosotros, como si nos fuesen totalmente extraños; con idéntico desinterés y 

espíritu tan libre como si estudiásemos la antigua India o Arabia. Vistas así, Grecia y Roma se nos 

presentan con un carácter absolutamente inimitable.‖ (Coulanges, 1984 [1884]: 33). Fragment ja citat, 

d‘una froma més completa, al capítol 5. 4. 3. 
196

 Apartat 5. 3. 2. a. 
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històrics (Maurer). Un tipus de recerca que despertaria l‘interès de diversos socialistes, 

com Marx i Engels, tal i com hem vist més amunt.
197

  

 

  La visió que ens ofereix Coulanges de la ciutat antiga és, per tant, clarament 

―primitivista‖, la qual cosa concorda amb la concepciñ progressista de la història, que 

constitueix la matriu interpretativa pròpia de la ideologia liberal. Però a aquesta 

concepciñ històrica, que s‘origina al segle XVIII, cal unir-li la utilització de la 

perspectiva ―antropològica‖, que aporta nous elements d‘anàlisi del mñn antic, i al 

mateix temps, augmenta la sensaciñ de ―distanciament‖ d‘aquest respecte a l‘època 

moderna (la qual cosa constituïa un dels objectius explícits de l‘obra de Coulanges). És 

important destacar que la perspectiva inaugurada per Coulanges tindria un llarg 

seguiment en la historiografia europea, i especialment francesa (especialment en la 

figura de Glotz), i en molts punts es manté vigent en l‘actualitat. 

 

 

c) La “teoria de l’oikos” de J. K. Rodbertus 

 

 El següent autor que cal destacar en la configuració de la interpretació 

―primitivista‖ és l‘economista Johann Karl Rodbertus, que, com hem vist més amunt, és 

generalment considerat, el pare de la ―interpretaciñ primitivista‖. Atribuciñ que es 

deriva del fet que Rodbertus és el creador de l‘anomenada ―teoria de l‘oikos‖, segons la 

qual, l‘element econòmic central sobre el qual s‘haurien desenvolupat totes les societats 

de l‘antiguitat, inclosa la romana. Rodbertus faria pública la seua teoria el 1865,
198

 però 

no fou fins a la dècada de 1890 quan s‘inicià realment el debat, a partir de l‘adopciñ de 

la teoria de Rodbertus per part de Karl Bücher, que l‘amplià i la reforçà amb més fonts 

documentals, al mateix temps que li conferia un caràcter més polèmic amb el paradigma 

que predominava entre els especialistes de l‘antiguitat. Cal destacar, per tant, a 

Rodbertus com a pare teòric de la tesi primitivista, però no com a iniciador directe del 

debat, ja que  aquest s‘originaria sota les circumstàncies específiques de la política i la 

universitat alemanyes de la darrera dècada del segle XIX. 
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 Capítol 5. 4. 
198

 A l‘article ―Zur Geschichte der römischen Tributsteuern seit Augustus‖, al qual fem referència més 

avall. 
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 Tal i com hem vist més amunt, Johann Karl Rodbertus es dedicà a l‘estudi de 

l‘economia política, fou d‘idees socialistes (si bé, una vessant molt més moderada que 

la de Marx i Engels), i polemitzà amb Marx sobre el ―descobriment‖ del concepte 

econòmic de la plusvàlua. Rodbertus no presenta, per tant, cap coincidència amb la 

ideologia liberal conservadora de Foustel de Coulanges, si bé, tampoc coincideix amb el 

socialisme radical de Marx i Engels. La seua ideologia era, més aviat, la d‘un 

―socialisme d‘estat‖, ja que Rodbertus demandava la introducciñ d‘importants reformes, 

per part de l‘estat alemany sobre l‘estructura econòmica del país, per tal de posar fre a 

les grans desigualtats socials que existien a la seua època com a conseqüència del 

desenvolupament de la ―moderna economia lliure-canvista‖, i que el transcurs de les 

coses semblava indicar que anirien en creixement (Rodbertus, 1921 [1865]: 822).
199

 

Rodbertus coincideix amb Mommsen en indicar que la desigualtat social no era per si 

mateixa negativa, però sí el desenvolupament extrem que aquesta havia adquirit a la 

seua època, i que requeria la intervenciñ de l‘estat: 

 

  ―La legge, che nel sistema del libero scambio spinge a produrre più a buon mercato, 

elimina [...] tutte le piccole aziende, e con esse il piccolo possesso.
200

 Così, si vede, quindi la 

crescente entità di una ricchezza sempre maggiore, da un lato, di una povertà permanente 

dall‘altro, messe l‘una accanto all‘altra nel più stridente contrasto. Ma non è tanto 

l‘inuguaglianza della ricchezza in una nazione, che turba la sua pace e il suo avvenire, quanto, 

piuttosto il crescere di questa inugualanza‖ (Rodbertus, 1921 [1865]: 824).
201 

 

 La coincidència ideològica de Rodbertus amb Mommsen, tant en aquest, com en 

altres aspectes, explica el fet que acollís la seua Història de Roma amb entusiasme, i fos 

un dels factors que l‘impulsaren a passar de l‘anàlisi de l‘economia política ―lliure-

canvista‖ a l‘Europa del segle XIX, a la recerca dels orígens d‘aquest sistema econòmic 

durant les fases històriques prèvies. Aquest fet el porta a interessar-se per la història 

                                                 
199

 Tots els estudis sobre el debat entre primitivistes i modernistes han destacat la figura de Rodbertus 

com l‘iniciador del debat entre ―primitivistes‖ i ―modernistes‖, però pocs d‘ells han estudiat la seua obra i 

han comparat les coincidències i divergències amb l‘obra de Bücher (1893), que sí ha gaudit d‘un major 

coneixement entre la historiografia recent. Únicament Mazza (1985: 517-518) i Pearson (1976 [1957]: 

52-53) han dedicat una certa atenciñ a l‘estudi de l‘obra de Rodbertus, tot i que cap d‘ells han dedicat la 

seua atenciñ a l‘estudi del bagatge ideològic d‘aquest autor. Es tracta d‘una figura en bona mesura 

oblidada actualment, però que en la segona meitat del segle XIX constà d‘un cert renom entre els polítics 

alemanys, i entre els socialistes i economistes d‘Europa i els Estats Units (vid. Andrews, 1892; Osgood, 

1886).  
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 Cursives procedents del text original. 
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 Hem fet servir la traducciñ a l‘italià de V. Pareto (Rodbertus, 1921). 
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agrària, i pel desenvolupament d‘aquesta durant l‘època antiga (i especialment, a 

Roma). El fruit d‘aquesta recerca fou l‘assaig La vida econòmica a l‟antiguitat clàssica, 

que aparegué publicat en dos fascicles entre els anys 1863 i 1865 a la revista, 

Jahrbucher für Nationalökonomie und Statistik, que es convertiria en un dels principals 

mitjans de comunicaciñ de la incipient Escola Històrica d‘Economia Política alemanya. 

La segona part de l‘assaig, titulada ―Zur Geschichte der römischen Tributsteuern seit 

Augustus‖ (1865),
202

 és la que ha tingut una major repercussió en la historiografia 

posterior. L‘article de Rodbertus pren l‘estudi del sistema de tributaciñ romà durant la 

fase imperial com a base per a l‘anàlisi del funcionament de l‘economia romana, i de la 

seua evoluciñ entre l‘època tardorepublicana i els inicis de l‘edat mitjana. El punt de 

partida de Rodbertus el constitueix la idea de que en les societats de l‘Europa 

contemporània, el sistema de tributació es distribueix entre impostos sobre la renta i 

sobre la propietat, i aquests últims es divideixen entre terra o capital, els quals es 

divideixen, al seu temps, en altres subcategories. Per altra banda, els impostos sobre la 

renta es poden aplicar sobre un salari percebut personalment, o bé sobre les rentes 

procedents de les propietats (Pearson, 1976: 52). Aquest complex sistema de tributació 

contrasta fortament, segons Rodbertus, amb el sistema romà, en el qual únicament 

existia un únic sistema de tributaciñ de l‘estat, el tributum, pel qual cada cap de família 

amb propietats devia pagar una quantitat en relaciñ al conjunt d‘ingressos que percebia 

(Pearson, 1976: 53). Una diferència que segons Rodbertus es deriva del caràcter 

estructuralment diferent de l‘economia romana respecte a la de l‘Europa contemporània. 

L‘objectiu final de Rodbertus era el mateix que guiava l‘anàlisi de les societats 

―precapitalistes‖ al text de les Formen de Marx: estudiar la configuració del sistema 

econòmic liberal (anomenat ―capitalista‖ per Marx, i ―sistema lliure-canvista modern‖ 

per Rodbertus), a partir de l‘anàlisi de l‘origen històric de cada un dels seus components 

essencials. Aquest fet es fa evident al següent fragment de l‘article de Rodbertus: 

 

  ―Certamente noi non vediamo, qui, ancora l‘attività del libero scambio progredito tanto 

da poter riconoscere nelle sue creazioni o nelle sue devastazioni i tratti fondamentali delle nuove 

forme produttive di comunione, destinate a sostituire le vecchie in dissoluzione, come ciò può 

provarsi chiaramente, secondo che io mostrerò, nella già trascorsa storia del libero scambio 

romano, che compì lo stesso lavoro sulla forma di comunione produttiva dell‘antichità, l‘oikos, e 
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 Publicat dins Jahrbucher für Nationalökonomie und Statistik, IV-V-VIII, 1865, pp. 339 i segs., 135 i 

segs., 82 i segs.  
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co‘disjecta membra di essa creò le base più tardi sviluppati nella struttura industriale 

dell‘ordinamento degli Stati cristiano germanici.‖ (1921 [1865]: 825). 

 

 Per a Rodbertus, existien dos elements fonamentals que separaven l‘economia (o 

les economies) de l‘antiguitat, de la moderna (que s‘hauria començat a configurar a 

l‘edat mitjana), i aquests eren: la divisiñ entre el capital i la propietat de la terra, per un 

costat, i la forma d‘organitzaciñ de la producciñ, és a dir, el que en terminologia 

marxista serien les ―relacions de producciñ‖, per l‘altra. Aquest segon element hauria 

tingut un caràcter essencialment diferent a l‘època antiga, respecte a la moderna. A 

l‘antiguitat, segons Rodbertus, l‘organitzaciñ de la producciñ (comunione produttiva) 

s‘havia realitzat sempre dins el circuit de ―la casa‖, l‘oikos, segons la classificació del 

llibre I de la Política aristotèlica, tal i com podem observar al següent fragment: 

 

  ―le cose [...] andavano diversamente nell‘antichità. [...] intorno all‘oikos si aggruppava 

ogni altra cosa. [...] produzione di materia prima, fabbricazione e commercio, e propriamente in 

tutti i loro svariati rami, erano assunti in goni singola azienda domestica, anche l‘intera 

produzione nazionale era trasferita nelle aziende domestiche; e si rendeva così impossibile che i 

singoli rami di lavoro potessero coordinarsi, all‘infuori della casa, in speciali industrie ed esercizi 

in maniera analoga all‘odierna. 

  Nell‘antichità quindi le stesse aziende domestiche costituivano le forme produttive di 

comunione, e solo quando quelle antiche economie antiche si furono dissolte [...] si rese 

possibile anche il coordinamento delle singole attività industriali e si schiuse la vita a quella 

struttura produttiva, che io ho designato come la seconda base caratteristica dell‘economia 

dell‘ordinamento statale cristiano-germanico.‖ (1921 [1865]: 820-821). 

  

 La ―teoria de l‘oikos‖, parteix, per tant, del principi de que tota l‘activitat 

econòmica s‘hauria desenvolupat a l‘interior de la instituciñ de la família en l‘antiguitat. 

Rodbertus partia, per un costat, de la descripció realitzada per Aristòtil al llibre I de la 

Política, i per altra banda, amb la concepciñ de l‘antiguitat i de la història europea com 

a progrés propis del ―paradigma jurisprudencial-civil‖ (que devia conèixer a través de 

l‘obra dels ―economistes clàssics‖). Segons Rodbertus, el fet que fins aleshores no 

s‘hagués tingut en compte la centralitat de l‘oikos en l‘estructura econòmica de les 

societats de l‘antiguitat, explicava la falta de comprensiñ que fins aleshores havia 
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predominat en els estudis d‘aquestes societats.
203

 Per a sustentar la seua tesi de la 

importància de l‘oikos, Rodbertus es basava també en la següent observació de 

Mommsen: 

 

  ―Il Mommsen [...] ha queste calzanti parole: ‗Se vediamo [...] gli uomini di stato 

romani, svolgere un‘attività che supera le nostre concezioni di umana forza di lavoro, il motivo 

non sta nella natura umana variata da quel tempo, bensì nell‘organizzazione domestica variata da 

quel tempo. La casa romana era una macchina, in cui si fondevano col padrone anche le forze 

spirituali de‘suoi schiavi e liberti‘ ― (1921 [1865]: 835). 

 

 A partir d‘aquesta idea, Rodbertus infereix el fet que també calia entendre 

l‘administraciñ imperial romana com l‘administraciñ d‘una ―casa‖ de grans dimensions, 

ja que els funcionaris eren lliberts del Cèsar. En aquest punt, podem observar com 

l‘esclavatge es converteix en un dels fonaments principals de la teoria de Rodbertus, no 

només perquè els esclaus s‘ocupaven de les activitats productives desenvolupades en el 

marc de l‘economia domèstica, sinñ també, per la significaciñ que aquests també tenien, 

junt als lliberts, en el desenvolupament de les activitats comercials dels seus amos 

(Rodbertus, 1921 [1865]: 837). A partir d‘aquí s‘observa ja el lligam essencial entre 

economia antiga i esclavatge en la corrent ―primitivista‖, que es mantindrà vigent fins a 

l‘actualitat. 

 

 No obstant això, Rodbertus també fa menciñ a l‘explotaciñ de les classes baixes 

romanes per part de les altes (1921: 835), la qual cosa ens indica que aquestes últimes 

no obtenien els seus recursos únicament del treball dels esclaus. El que més interessa a 

Rodbertus no és tant insistir en la importància de l‘esclavatge, com en la diferent 

organitzaciñ general de l‘economia en l‘antiguitat, d‘una forma semblant a com ho fa 

Marx al text de les Formen. Així, al costat de l‘oikos com a nucli de la producció antiga, 

Rodbertus destaca la inexistència d‘una divisiñ entre capital i propietat de la terra, la 

qual cosa explica també el caràcter que havien tingut les diferències de riquesa en la 

societat romana: 

 

  ―nell‘antichità [...] in vista della esclusività e dell‘unità economica dell‘oikos, non vi era 

una separazione della ricchezza personale e reale, e, in quest‘ultima, di possesso fondiario e 
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 ―Ciò che ha principalmente resa difficile la completa intelligenza della vita sociale dell‟antichità, è 

stata appunto la mancanza di un chiaro concetto dell‟importanza economica dell‟oikos in confronto alla 

nostra odierna struttura industriale.‖ (1921 [1865]: 821). 



654 

 

capitale [...] più oltre che la grandezza del patrimonio domestico doveva dipendere della 

grandezza del possesso fondiario. Onde consegue che l‘antitesi di ricco e povero, dominante 

l‘antichità e [...] divergente dal tempo odierno [...] 

  Oggi esso si esprimirebbe nella forma di maggiore o minore capitale: nell‘antichità si 

esprimeva nella forma di maggiore o minore proprietà fondiaria. [...] 

  Quando perciò il libero scambio romano rese più acuto il contrasto del suo tempo, lo 

fece nel senso, che da un lato accumulò un possesso di latifondi sempre maggiore, dall‘altro 

espropriò sempre più i minori posidenti.‖ (1921 [1865]: 833). 

 

 La importància de la propietat de la terra per a comprendre l‘economia romana 

constitueix també un dels punts essencials del text de les Formen de Marx, tot i que 

aquest últim s‘interessa més per les conseqüències socials d‘aquest aspecte de 

l‘economia romana, que no pas les seues conseqüències en el desenvolupament 

posterior de l‘economia romana, que constitueixen, pel contrari, l‘objecte principal de 

l‘article de Rodbertus. En tot cas, el que ens demostren aquestes coincidències 

importants entre els plantejaments d‘una i altra obra, és que totes dues foren elaborades 

a partir d‘unes premisses molt semblants, i amb uns objectius (polítics, i a la vegada, 

científics) també similars. El fet que Rodbertus coincidís en molts punts amb el tipus 

d‘anàlisi i les conclusions a les quals arribà Marx, ens demostra fins a quin punt és 

important el context intel·lectual i històric en l‘obra d‘aquests autors, i no tant el 

producte d‘una única ment genial, com es tendeix a interpretar encara, avui en dia, en 

moltes ocasions. 

 

 Tornant al text de Rodbertus, resulta interessant destacar que per a aquest, la 

importància de l‘estructura econòmica centrada en l‘oikos (front al sistema de ―treball 

lliure‖ contemporani), feia comprensible perquè la reforma agrària havia tingut tanta 

importància en la història de Roma: 

 

  ―Non solo già il governo repubblicano, tutti i buoni imperatori, sin nel tempo più 

remoto, furono essi estessi tali frazionatori della proprietà fondiaria. Ma invano! Finché 

dominava il libero cambio, nessuno sforzo, nessuna legge resisteva alla forza di quella corrente. 

Come erano creati i piccoli possidenti, così tornavano a sparire. 

  Il foenus era utilizzato da‘ grandi proprietari principalmente per opprimere con l‘usura i 

più piccoli‖ (1921 [1865]: 835). 
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 En Rodbertus es fa present, com es pot observar, el principi materialista segons 

el qual les lleis no són suficients, en moltes ocasions, per a frenar el procés evolutiu 

natural de l‘economia. Tant en la seua obra, com en la de Mommsen i en la de Marx i 

Engels, l‘evoluciñ de l‘economia determina l‘evoluciñ del sistema polític romà és el 

producte de les transformacions que es produïen en l‘economia. Aquest fet ens demostra 

que l‘element més característic de la historiografia marxista (la concepciñ de 

l‘economia com el factor determinant de la història)
204

 no es trobava només present en 

l‘obra de Marx i Engels durant la segona meitat del segle XIX, sinñ que fou el tret 

característic tota una sèrie d‘autors d‘aquest període (especialment alemanys, i vinculats 

a l‘estudi de l‘economia política). En la configuraciñ d‘aquesta concepciñ 

historiogràfica resulta evident que tingué una gran influència l‘observaciñ dels 

esdeveniments polítics i dels canvis econòmics que s‘havien succeït des de l‘esclat de la 

Revolució Francesa, i de com la possessió del capital, no només permetia dirigir el 

treball de moltes persones, sinó també influir de forma decisiva en els assumptes 

polítics del país. D‘alguna manera, la ―Revoluciñ financera‖ i la constituciñ del ―Whig 

Establishment‖, que s‘havien fet presents en l‘Anglaterra de finals del segle XVII, i a 

l‘Escòcia de la segona meitat del segle XVIII, s‘imposaven ara a les societats francesa i 

alemanya. Però en aquest moment, els opositors d‘aquest sistema ja no feren només ús 

de les matrius interpretatives procedents de la tradició, la religió, o del pensament 

clàssic, sinñ que disposaven també del cos teòric de ―l‘economia política‖ creat per 

Adam Smith i Ricardo. Però sobre aquesta base teòrica, que analitzava l‘evoluciñ 

històrica des d‘una perspectiva molt generalista, economistes alemanys com Marx, 

Rodbertus, i més tard, K. Bücher, incorporen la necessitat d‘estudiar amb un major 

nivell de detall de quina forma es complien els conceptes de l‘economia política en 

altres èpoques històriques.  

  

 En el cas de Rodbertus, resulta interessant destacar fins a quin punt la seua 

anàlisi de l‘evoluciñ econòmica de la societat romana es troba influïda per la Història de 

Roma de Mommsen (1854-1856), amb la qual comparteix la perspectiva comparativista 

amb l‘època moderna (que no es contradictòria amb la seua concepciñ ―primitivista‖ de 

l‘antiguitat, i progressista de la història europea). Aquests fets es fan evidents a partir 
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 La teoria del materialisme històric comprèn molts altres aspectes, aquí ens ha interessat centrar-nos 

únicament en aquest aspecte, que actualment es tendeix a atribuir únicament a l‘obra de Marx i Engels, 

com a conseqüència del deconeixement generalitzat de les obres d‘aquests altres contemporanis seus. 



656 

 

dels següents fragments, en els quals Rodbertus descriu la importància fonamental de 

l‘apariciñ del ―sistema lliure-canvista‖
205

 a l‘antiga Roma: 

 

  ―la Rivoluzione francese [...] proclamò la libertà della persona, della proprietà, per tutti 

gli individui [...] E con ciò fu concesso il libero scambio [...] 

  Esso cominciò con Servio Tullio. Anche allora esso cominciò, quando con l‘abolizione 

della più antica costituzione per tribu e curie caddero le barriere genocratiche, che si opponevano 

al libero commercio con il pratico possesso domestico di cui avevano impedita l‘accumulazione 

nelle mani di singoli. [...] 

  Con Cesare si svelò. [...] allora fu il partito de‘capitalisti, il partito de‘ cavalieri, questi 

liberisti assoluti di allora, che per poter realizzare in ―pace e ordine‖ le loro speculazioni, 

appoggiò con tutti i mezzi le tendenze monarchiche e per questa via portò alla tomba la 

reppublica.‖ (1921 [1865]: 821, 828-229). 

 

 El segon d‘aquests dos fragments acaba amb una referència a la Història de 

Mommsen, la qual cosa evidencia la seua influència, que es fa notable en la comparació 

entre els ―cavallers‖ romans i els ―capitalistes‖ moderns. Tant uns com altres sñn 

contemplats negativament per ambdós autors, i considerats la causa de la fi del règim 

republicà a Roma. Aquest fet ens demostra, no només la influència de Mommsen sobre 

Rodbertus, sinó també la influència dels fets contemporanis sobre ambdós autors, i com 

aquests els portaren a destacar la crítica a aquest grup social que realitzaren diversos 

escriptors de l‘època romana, entre els quals es troba Posidoni.
206

 Un cop ens trobem en 

aquesta etapa històrica, en la qual finalitza la Història de Roma de Mommsen, 

Rodbertus segueix la seua narració evolutiva fins a les reformes de Dioclecià, en les 

quals veu l‘origen del nou ordre econòmic que s‘acabarà imposant a l‘edat mitjana 

europea. En aquest punt cal indicar que, a diferència de Marx, Rodbertus sí atribueix al 

govern i als canvis jurídics, la capacitat de transformar el funcionament del sistema 

econòmic a llarg termini, tal i com podem observar a continuació: 

 

  ―Con Diocleziano finalmente precipitò il libero scambio romano. [...] dopo che la 

crescente concentrazione individuale della proprietà da un lato e la crescente povertà delle masse 

dall‘altro aveva progredito sino ad un punto in cui doveva arrestarsi l‘aumento della somma di 
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 Un terme que seria fortament rebutjat per qualsevol ―primitivista‖ actual. 
206

 Aquesta crítica es fa present, per exemple, a l‘inici passatge de les revoltes d‘esclaus de Sicília (Diod. 

34/35. 2. 26-36), en el qual Posidoni critica ―l‘interès desmesurat per l‘augment de les riqueses‖ dels 

membres de l‘ordre eqüestre que invertiren en les plantacions esclavistes sicilianes. Vid. Malitz (1983), 

Canfora (1989c, d). 
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ricchezza nazionale e doveva cominciare l‘accentuazione del generale impoverimento nazionale 

[...] il potere statale si vide costretto a mettere un termine al libero scambio, ad assumer 

legislativamente la protezione di quelle condizioni di produzzione e di scambi, che lo stesso 

libero scambio aveva in linea di fatto sviluppati: il colonato; e [...] la separazione [...] di una 

particolare vita industriale cittadina, e con ciò de porre i germi di quelle affatto diverse vase 

economiche caratterizzanti di un nuovo ordine di Stato‖ (1921 [1865]: 830). 

 

 Així doncs, la ―protecciñ‖ imperial dels colons imposada per les reformes de 

Dioclecià posaria les bases per al nou sistema econòmic que s‘establirà a l‘edat mitjana: 

l‘economia cristiano-germànica, en el qual es trenca l‘estructura de l‘oikos, la qual cosa 

possibilitarà la configuració de les bases del sistema econòmic modern, basat en la 

separació entre la terra i el capital.  No obstant, Rodbertus no fa recaure tota la 

responsabilitat a les reformes de Dioclecià, sinó que considera aquestes una solució de 

necessitat davant la situació en què es trobaven. Per altra banda, els elements que 

portaven a la ruptura de l‘estructura econòmica de l‘oikos, s‘haurien començat a 

manifestar ja des de finals de l‘època republicana, com a conseqüència dels fenòmens 

expansius que experimentà l‘economia romana d‘aquella època: 

 

  ―l‟unità di produzione nelle antiche aziende domestiche cominciò a disgregarsi [...] 

verso la fine della Repubblica, si nota nella società un movimento diretto a sovvertire questo 

stato di cose. [...] 

  Anche la fabbrica di manufatti [...] cominciò a separarsi [...] localmente, dalla 

produzione della materia prima [...] 

  Operazioni di borsa, commercio in grande e piccolo commercio si sforzavano, già 

d‘allora, di liberarsi dall‘economia unitaria e divenire indipendenti [...] 

  Libero scambio e manomissioni dovevano esercitare la loro azione disgregatrice anche 

su queste unità.‖ (1921 [1865]: 839). 

 

 En aquest fragment podem observar com, el propi desenvolupament en línia 

expansionista i ―lliure-canvista‖ de l‘economia romana, feia créixer en el seu interior 

elements que causarien la transformaciñ radical de les bases sobre les quals s‘havia 

sustentat aquest sistema econòmic inicialment. Això ens demostra que Rodbertus fa una 

aplicació de la teoria dialèctica de Hegel al camp de la història econòmica en uns termes 

molt similars en què ho va fer Marx durant la mateixa època. Resulta interessant 

destacar, en aquest punt, que Rodbertus estudià Dret, i posteriorment, també filosofia a 

la Universitat de Heidelberg, durant la mateixa època en què Marx es formà en les 

mateixes disciplines a la Universitat de Berlín. Resulta lògic, doncs, que ambdós autors 
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arribaren a una interpretació històrica similar a partir de la lectura dels economistes 

clàssics, i de l‘aplicaciñ de la dialèctica hegeliana. També resulta més fàcil de 

comprendre, des d‘aquest punt de vista, que la interpretaciñ ―primitivista‖ nasqués de 

forma simultània a l‘obra de Marx, i que defensés punts de vista pràcticament iguals, a 

pesar de no trobar-se influïda per l‘obra d‘aquest autor. 

 

 

d) “L’economia antiga” segons K. Bücher 

 

 A pesar de la importància de les tesis de Rodbertus, no fou ell el que inicià el 

debat entre ―primitivistes‖ i ―modernistes‖, sinñ un jove professor d‘economia de la 

Universitat de Leipzig, anomenat Karl Bücher (1847-1930). El 1893 apareixia publicat 

el seu assaig, Die Entstehung der Volkswirtschaft [―L‘origen de l‘economia 

nacional‖],
207

 en el qual realitzava una anàlisi de l‘apariciñ del que ell anomenava 

―economia nacional‖ o ―del poble‖ (Volkswirtschaft) en un determinat moment de la 

història, i l‘existència d‘altres tipus de formacions econòmiques durant els períodes 

històrics precedents a l‘època contemporània.
208

 La tesi de la qual partia aquest assaig 

era la idea bàsica de l‘Escola Històrica d‘Economia Política, que consistia en l‘estudi de 

l‘economia a partir de l‘anàlisi de la informaciñ empírica que aportava la història, i no 

des d‘una base principalment especulativa (que era la forma en què, segons ells, s‘havia 

estructurat l‘economia clàssica) (Bücher, 1936 [1893]: 3-6). No obstant, Bücher va més 

enllà dels seus predecessors de l‘escola històrica, com Roscher i Rodbertus, i afegeix 

que fins i tot aquests, havien analitzat sovint el passat a partir de la utilització de 

conceptes procedents de l‘economia política moderna, la qual cosa podia conduir 

fàcilment a l‘error en la comprensiñ de l‘organitzaciñ econòmica de les societats del 

passat (Bücher, 1936 [1893]: 55). Per a evitar aquest error, Bücher emprèn l‘anàlisi de 
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 La paraula alemanya Entstehung es pot traduir pels termes: ―formaciñ, origen, naixement‖ (Batlle et. 

al., 1996). El títol de l‘obra implica, per tant, ―origen‖ en el sentit de ―configuraciñ‖ de ―l‘economia 

nacional‖. Per altra banda, la traducciñ literal del terme Volkswirtschaft és ―economia del poble‖, però 

aquest concepte s‘ha tendit a traduir al castellà, l‘italià i l‘anglès pel terme ―d‘economia nacional‖, ja que 

l‘objectiu de Bücher és referir-se a la configuraciñ d‘una economia que inclou tot l‘estat-nació (Vid. 

Bücher, 1936 [1893]; Love 1986a, b; Luzzatto, 1936; Finley, 1998; Ferrer Maestro, 2005; Mazza, 1985). 

Tema que fou preocupaciñ freqüent dels economistes alemanys de ―l‘escola històrica‖, front a la 

concepciñ univeralista dels membres d‘Adam Smith, els economistes clàssics, i també Marx. 
208

 Aquí hem fet servir la traducciñ a l‘italià de l‘assaig, publicat a la Nuova Collana di economisti 

stranieri e italiani sota la direcció de Gino Luzzatto (Bücher, 1936 [1893]), que realitza una interessant 

introducciñ (Luzzatto, 1936) en la qual ens permet observar l‘impacte de l‘obra de Bücher en els estudis 

d‘economia i d‘història de finals del segle XIX i principis del XX.  
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l‘estructura econòmica de les societats del passat a partir de la comparaciñ etnològica, 

que li era possible gràcies a la gran varietat d‘estudis antropològics sobre una gran 

diversitat de societats procedents de diferents indrets del món, i situades en diferents 

estadis evolutius. Al primer capítol de l‘assaig (1936 [1893]: 3-53), Bücher demostra 

disposar d‘un ampli coneixement d‘aquest tipus d‘estudis, entre els quals inclou 

L‟origen de la família d‘Engels (1936 [1893]: 5). Bücher no era marxista, però sí 

mantenia posicions teòriques i ideològiques molt properes a les de Marx i Engels. 

Durant els seus estudis d‘història clàssica mostrà un interès especial pel tema de les 

guerres servils dels segles II i I a. C., que interpretà a partir de l‘experiència del 

moviment obrer del temps, fins al punt d‘establir conclusions com les següents: 

 

―There was a wind of change at that time which moved men‘s hearts in every region [...] 

the widespread proletarian movement of the thirties of the second century, the sudden emergence 

of socialism, which has unmistakable similarities similarities to a phenomenon of the 

contemporary world‖
209

 

 

 El fragment ens permet observar el socialisme de Bücher, que manifestaria 

d‘una forma activa durant els seus anys com a periodista en la ciutat de Frankfurt 

(dècada de 1870). Per altra banda, el fragment ens mostra també una concepció 

modernista de la història antiga (que permet l‘establiment d‘equivalències amb l‘època 

moderna) pròpia dels estudis clàssics de l‘Alemanya del segle XIX, i que Bücher 

abandonaria durant els anys posteriors. L‘evoluciñ de Bücher en aquest sentit 

constitueix un resultat directe dels seus estudis en els camp de l‘economia política 

(especialment durant la dècada de 1880), que el portarien a ocupar la càtedra 

d‘economia a Leipzig el 1892. Per altra banda, durant aquest període també jugaria una 

important influència en Bücher el camp de la investigació antropològica, que 

experimentà un gran creixement durant aquesta època (que és també el període en què 

Europa inicia la carrera colonial per Àfrica i altres indrets del món). Aquests estudis es 

converteixen en una font de recursos i d‘elements analítics per a aproximar-se de nou a 

l‘antiguitat, i descobrir en ella aspectes socials i culturals que no s‘havien tingut en 

compte abans. Aquests estudis també contribuiren, per altra banda, a augmentar encara 
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 Bücher: Der Aufstand der unfreien Arbeiter 143-139 v. Chr., Frankfurt, 1874, pp. 114-115 (apud. 

Vogt, 1975e: 83). Traduït a l‘anglès per Thomas Wiedemann (Vogt, 1975a). 
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més la posició de ―distanciament‖ que Bücher tenia de l‘antiguitat.
210

 Aquest fet es fa 

evident també a L‟orígen de la família d‘Engels i altres escrits d‘aquesta època, de tal 

manera que la utilitzaciñ de l‘antropologia crea, per si mateixa, una sensaciñ de 

distanciament molt major a la que trobàvem en els escrits de Montesquieu, Adam 

Smith, i del mateix Rodbertus. A l‘obra de Rodbertus, per exemple, encara es fa present 

aquesta perspectiva actualista, i de comparació amb els fets contemporanis, de forma 

que es podia parlar de ―lliure-canvisme‖ i de ―capitalistes‖ a l‘època romana, que en 

alguns casos haurien produït efectes similars als de l‘època contemporània, tot i situar-

se en estructures socio-econòmiques molt diferents (exactament el mateix que trobem 

en l‘obra de Mommsen). A l‘obra de Bücher, en canvi, no existeix absolutament cap 

element de comparació amb el present. En aquest sentit, cal indicar que fins i tot Marx i 

Engels, a pesar de defensar les diferències abismals entre el món antic i el modern, 

també estableixen en ocasions determinades equivalències entre els canvis econòmics, 

socials i polítics d‘ambdues èpoques. D‘aquesta manera, assistim a la pèrdua dels últims 

vestigis del caràcter modèlic de l‘antiguitat per a les societats del present, que tanta 

importància havia tingut en la formació del moviment humanista, i en la creació de 

l‘organitzaciñ política dels estats liberals i democràtics de l‘actualitat.  

 

 El següent aspecte que cal destacar de Die Entstehung der Volkswirtschaft, és 

que el seu objectiu, no és únicament estudiar l‘estructura econòmica de les societats de 

l‘antiguitat, sinñ principalment, explorar els orígens de ―l‘economia nacional‖ al llarg 

de diferents èpoques històriques, i destacar el caràcter únic del sistema econòmic de 

l‘època contemporània, tal i com podem observar als següents fragments: 

 

  ―Lo stato di cose, sul quale Adamo Smith e Ricardo avevano fondato la teoria antica, 

era quello di una economia degli scambi con divisione del lavoro, o diciamolo addiritura, di una 

economia nazionale [Volkswirtschaft] [...] S‘intende con ciò quello stato delle cose, nel quale 

ciascun individuo non produce quei beni, di qui esso ha bisogno, ma invece quelli di cui [...] 

hanno bisiogno gli altri, onde acquistare per mezzo di scambi tutti quei vari oggetti e servizi, che 

a lui stesso occorrono [...] 

  Uno studio profondo [...] deve giungere alla conclusione, che l‘economia sociale 

[Volkswirtschaft] è il prodotto di uno sviluppo storico compiutosi attraverso miglaia di anni, che 

essa non è più vechia dello stato moderno e che prima della sua apparizione l‘umanità è esistita 
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 El concepte de ―distanciament‖ l‘hem pres de l‘estudi de Vlassopoulos (2009b). Vid. capítols 3. 2., 4. 

1. 2. i 4. 1. 3. 
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per lunghissimi periodi di tempo senza lo scambio di beni o tutt‘al più con forme dello scambio 

di prodotti e di prestazioni, le quali non possono dirsi di appartenere ad una economia sociale o 

nazionale [Volkswirtschaft].‖ (1936 [1893]: 57). 

 

 L‘objectiu, i els plantejaments inicials, són, per tant, els mateixos que guiaren a 

Marx en la readacció de les Formen (1857-1858), i a Rodbertus en ―Zur Geschichte der 

römischen Tributsteuern‖ (1865). Tots tres autors compartiren la concepciñ de que el 

sistema econòmic liberal del segle XIX constituïa una innovació única en el curs de la 

història, i que totes les èpoques del passat constituïen estadis evolutius anteriors, a partir 

dels quals es podien explorar els elements que havien donat origen al sistema econòmic 

contemporani. Tots tres autors insistiren amb força també en la idea de que els sistemes 

econòmics de l‘antiguitat no podien ser interpretats, en cap cas, com a equivalents de 

l‘època contemporània, fins i tot en els períodes de màxima expansiñ de l‘imperi romà. 

Per últim, cal indicar que tots tres autors partien dels treballs dels ―economistes 

clàssics‖ Adam Smith i Ricardo, que havien descrit les bases de l‘apariciñ de 

l‘economista lliurecanvista contemporània, però sobre una base altament conjectural. 

Els autors de l‘escola històrica consideraren que calia omplir el buit que havien deixat 

els economistes clàssics a través d‘una recerca dels períodes històrics en què es produí 

la transformaciñ, del sistema econòmic antic al modern (la qual cosa convertia a l‘edat 

mitjana en un moment crucial en les investigacions d‘aquests autors). De forma 

simultània a aquestes recerques es desenvolupà una línia molt similar en el camp de la 

jurisprudència, encaminada a estudiar el pas de l‘esclavatge al colonat a la Roma 

imperial, i d‘aquest últim a la servitud medieval (concepte, el de ―servitud‖, que pren la 

seua forma canònica en aquesta època).
211

 Un camp d‘estudis en el qual destacarien les 

recerques de Foustel de Coulanges. 

 

 A partir d‘aquests plantejaments inicials, Bücher crea una classificació dels 

estadis evolutius pels quals hauria passat ―qualsevol desenvolupament econòmic‖, com 

a mínim, per als ―pobles de l‘Europa central i occidental‖,
212

 que es divideix en els tres 

estadis següents: 

 

―1. Lo stadio dell‟economia domestica chiusa [geschlossene Hauswirtschaft] (pura produzione 

individuale, economia senza scambi), dove i beni si consumano laddove sono prodotti; 
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 Vid. Capogrossi Colognesi (2008), Riccardi (1997). 
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 Aquí Bücher sembla tenir en compte, com Marx, el caràcter diferent que presentava el cas de la Índia. 
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  2. Lo stadio dell‟economia cittadina [Stadtwirtschaft] (produzione per i clienti o stadio dell 

scambio diretto), dove dall‘economia producente i beni passano direttamente a quella 

consumatrice; 

  3. Lo stadio dell‟economia nazionale [Volkswirtschaft] (produzione di merci, stadio della 

circolazione dei beni), dove i beni di regola vengono prodotti da imprese apposite e passano per 

una serie di economie distinte prima di giungere al consumatore.‖ (1936 [1893]: 57-58). 

 

 A continuació Bücher indica que passa a la descripció detallada de cada una 

d‘aquestes fases en el seu estat pur, sense aturar-se en explicar els períodes intermedis, 

en què començaria a fer-se present un nou tipus de sistema econòmic, però encara 

quedaven residus de l‘anterior (1936 [1893]: 58). Aquesta indicació és important, 

perquè posteriorment Max Weber defensaria la tesi de Bücher front als atacs d‘Eduard 

Meyer en base al fet que, segons ell, el que havia fet Bücher era definir uns ―tipus 

ideals‖, en comptes de descriure uns períodes històrics determinats.
213

 És important 

destacar aquest fet perquè quan Bücher descriu l‘estadi de ―l‘economia domèstica 

tancada‖ només fa referència a casos històrics de la Grècia i la Roma clàssiques, mentre 

que quan descriu ―l‘estadi de l‘economia ciutadana‖, només es refereix a exemples de 

l‘edat mitjana (especialment alemanya). La conclusiñ evident que es desprèn de tal 

classificació és que la fase de ―l‘economia domèstica‖ es correspondria a l‘antiguitat 

clàssica (el que Marx denominava ―mode de producciñ antic‖), mentre que ―l‘economia 

ciutadana‖ es corresponia a l‘edat mitjana, d‘acord amb l‘esquema evolutiu traçat pels 

autors escocesos al segle XVIII (i perfeccionat al segle XIX). No obstant, cal indicar 

que Bücher situava els inicis de ―l‘economia ciutadana‖ a l‘antiguitat: 

 

  ―Abbiamo designato questo grado dell‘evoluzione come di economia cittadina, perchè 

esso ha trovato una espressione tipica nelle città medievali dei paesi germanici e latini. Non si 

deve però perdere di vista il fatto che già nell‘antichità si constatano le prime tracce di questa 

evoluzione.‖ (1936 [1893]: 74) 

 

 A pesar d‘aquesta indicaciñ, Bücher no fa absolutament cap referència a 

l‘antiguitat en aquest fragment de la seua obra, sinñ únicament a l‘edat mitjana. A pesar 

d‘això, si comparem el seu estudi amb el de Rodbertus (1865), i tenim en compte que 

segons Bücher, a l‘antiguitat es començarien a donar els ―primers signes‖ de l‘economia 

ciutadana, arribem a la conclusiñ que la base d‘ambdñs autors és la teoria progressista 

                                                 
213

 M. Weber: Handwörtebuch der Staatwissenschaften (1924), pp. 7-8, apud. Finley, 1984: 47. 
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(que troba els seus orígens a l‘època il·lustrada), segons la qual l‘evoluciñ que 

experimentà la societat romana durant l‘època tardoimperial posaria les bases de la 

societat medieval, de la qual sorgirien, al mateix temps, els elements que donarien lloc a 

la societat i l‘economia pròpies de l‘edat moderna. Es tracta d‘una teoria que s‘inicia al 

segle XVIII a partir de les idees de supressió progressiva de la dependència i traspàs del 

poder als senyors feudals als estats (les monarquies), i que al segle XIX adquireix un 

caràcter econòmic de la mà d‘autors com Marx, Rodbertus i Bücher, si bé, alguns dels 

seus elements havien sigut ja delineats per Adam Smith en 1776.
214

 En tot cas, cal 

destacar també que l‘esquema evolutiu al qual hem fet referència, constitueix l‘esquema 

implícit que guia l‘assaig de Bücher, però aquest no està dedicat a descriure la forma en 

què s‘hauria produït aquesta evolució (cosa que sí fan el Marx de les Formen i 

Rodbertus), sinó a descriure els trets principals que haurien caracteritzat cada un dels 

tres sistemes econòmics delimitats per Bücher. La lectura de l‘assaig ens posa de 

manifest que l‘objectiu principal de Bücher és realitzar una contribució a la ciència 

econòmica, més que no pas a la històrica, tot i que el seu assaig tindria un gran impacte 

en la historiografia posterior (en bona mesura, com a conseqüència de la reacció 

d‘Eduard Meyer).  

 

 Establerts aquests principis podem passar a descriure els trets principals de 

―l‘economia domèstica‖, que segons Bücher hauria constituït el caràcter principal de les 

economies de l‘antiguitat, i que parteixen de la ―teoria de l‘oikos‖ de J. K. Rodbertus. 

Segons Bücher, ―l‘economia domèstica tancada‖, es caracteritzaria pel fet que tot el 

cicle econòmic, des de la producciñ al consum, es compleix en el marc de ―la casa‖, és a 

dir, la família (Bücher, 1936 [1893]: 58). L‘intercanvi, la base de la teoria econòmica 

d‘Adam Smith, seria desconegut durant les fases més primitives de la societat. La 

tendència natural de l‘ésser humà es dirigiria més aviat cap a una antipatia cap a 

l‘intercanvi, en favor de la producciñ autònoma de tots els elements necessaris per a la 

vida (Bücher, 1936 [1893]: 58-59). Però per a comprendre com es produeix aquest 

fenomen de producció autònoma Bücher fa èmfasi en el caràcter ampli de les famílies 

dels períodes històrics previs a l‘època contemporània, en la qual predomina la família 

de tipus nuclear. Front a aquesta última: 
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 A l‘interessant segon capítol del llibre III, titulat ―Of the Discouragement of Agriculture in the antient 

State of Europe after the Fall of the Roman Empire‖ (Smith, 1976: 381-396 [1776: III. ii]). 
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  ―Le schiatte (genti, clans, comunità familiari) sono gruppi piuttosto grandi costituiti di 

più generazioni di persone consanguinee e organizzati dapprima secondo il diritto matriarcale, 

più tardi secondo quello patriarcale; esse hanno in comune la proprietà fondiaria, conducono in 

comune la loro economia e formano una comunanza di protezione giuridica.‖ (1936 [1893] 

[1893]: 60). 

 

 Aquest fragment ens mostra la influència clara dels estudis antropològics 

d‘aquesta època en el pensament de Bücher. Cal indicar també que la primera obra que 

cita per a fer referència al caràcter de la família àmplia és La cité antique de Foustel de 

Coulanges. Per altra banda, al fragment fa referència al pas del ―dret matriarcal‖ al 

―patriarcal‖, idea que podia derivar de L‟origen de la família d‘Engels (1884), que 

apareix citat a l‘inici de l‘assaig de Bücher, o bé a partir del propi Morgan (1877), la 

font d‘Engels, o bé de l‘obra de Johann Jakob Bachofen, Das Muterrecht (1861).
215

 És 

possible que la principal influència de Bücher fos l‘obra de Bachofen per l‘ús de 

l‘expressiñ ―dret matriarcal‖, i no pas ―gens matriarcal‖, que és l‘expressiñ de Morgan i 

Engels. Per altra banda, front a la tesi de l‘origen primitiu de la propietat privada de 

Coulanges (a partir de l‘èmfasi en el poder del patriarca), Bücher s‘inclina per la 

interpretació col·lectivista o comunitària de Morgan i Engels,
216

 la qual cosa també ens 

recorda a la interpretaciñ de les ―societats precapitalistes‖ del Marx de les Formen.   

 

 A partir d‘aquest tipus d‘organitzaciñ econòmica basada en la propietat 

col·lectiva dels recursos per part d‘una família, es produeix una primera evoluciñ cap a 

l‘assentament de famílies i tribus en punts fixes, el pas del règim familiar de tipus 

matriarcal al de tipus patriarcal, i la reducció de la mesura de les famílies (tot i que 

aquestes encara no arribarien a ser de tipus nuclear). Tots aquests elements començarien 

a debilitar el ―sentiment de comunitat‖ (1936 [1893] [1893]: 60). En aquest punt, es fa 

present la presència de l‘esquema dialèctic en la concepciñ de Bücher, en un sentit molt 

similar a com l‘havien aplicat abans Marx i Rodbertus. Ara bé, el creixement d‘aquestes 

innovacions dins l‘estructura social de les societats primitives i antigues no portaria, en 

un primer moment, a la dissoluciñ de l‘estructura econòmica basada en la família, ja que 

aquesta disposava de dos sistemes per a mantenir-se. En primer lloc, el manteniment del 

treball col·lectiu de tota la localitat en determinats treballs en els quals no resultava 

suficient el treball de les noves famílies de mesura més reduïda. L‘altre sistema seria el 
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 Sobre l‘obra de Bachofen, vid. Capogrossi Colognesi (2008: 107-140). 
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 Vid. capítol 4. 4. 6. 
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que Bücher anomena ―l‘ampliaciñ o manteniment artificial de la família‖, que 

consistiria en l‘admissiñ i incorporaciñ dins el cos de la família elements ―estrangers‖, 

sense línia de consanguinitat. D‘aquesta forma naixerien, segons Bücher, les 

institucions de l‟esclavitud i la servitud (1936 [1893]: 62). En aquest punt Bücher 

sintetitza una idea que s‘havia anat configurant progressivament, i que en la seua obra 

adquireix un dels punts més importants i determinants per a la recerca posterior. Es 

tracta de la ubicaciñ de l‘apariciñ de l‘esclavatge, com un dels elements transcendentals 

en la història de la humanitat, ja que havia significat un ―progrés‖ respecte a èpoques 

anteriors (no en el sentit moral, però sí evolutiu), i al mateix temps, un dels elements 

que hauria marcat d‘una forma més clara el caràcter de les societats en un determinat 

estadi evolutiu: el de l‘antiguitat. Bücher ho deixa clar: ―Tale era l‟economia dei Greci, 

dei Romani, dei Cartaginesi.‖ (1936 [1893]: 62). Els orígens d‘aquest paper 

transcendental de l‘esclavatge en l‘evoluciñ històrica troba els seus fonaments també en 

el ―paradigma jurisprudencial-civil‖ del segle XVIII, però seria al segle XIX quan 

començaria a adquirir la seua forma canònica, que trobem a l‘obra de Roscher (1854). 

Segons aquest, calia entendre l‘apariciñ de l‘esclavatge com un progrés, ja que suposà el 

manteniment en vida del presoner, al qual en un estadi evolutiu previ (el dels caçadors), 

hauria sigut assassinat (Roscher, 1857: 149). Roscher situa l‘esclavatge en ―l‘inici de la 

divisiñ del treball‖, que descriu de la següent manera: 

 

  ―L‘isolement primitif et sauvage des familles cesse lorsque les plus forts ou les plus 

habiles réduisent les plus faibles à les servir; c‘est le véritable commencement de la division du 

travail: le vainqueur s‘adonne exclusivement aux occupations d‘un ordre plus élevé (l‘Etat, le 

culte, la guerre, etc.), et laisse les autres au vaincu‖ (1857: 152). 

 

  Aquí podem comprovar que Roscher té en ment la imatge de l‘antiguitat clàssica 

transmès per la ―idea del menyspreu del treball‖, que havia sigut creada en bona mesura 

per l‘escola socràtica. Aquesta té també un paper fonamental en la interpretació de 

l‘economia de l‘antiguitat de Bücher, que és el període en el qual situa el creixement de 

les famílies per mitjà de l‘esclavitud, la qual cosa hauria conduït, en alguns casos, a 

crear entitats econòmiques de gran importància: 

 

  ―è sicuro, che mediante la schiavitù si era trovato un mezzo per mantenere in vita 

l‘economia domestica chiusa colla consueta distribuzione del lavoro e di proseguire nello stesso 

tempo sulla via dell‘allargamento e del raffinamento dei bisogni. Poichè il lavoro della casa 
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poteva tanto più facilmente adattarsi al bisogno, quanto maggiore era il numero degli schiavi e 

dei soggetti a servaggio. [...] più ricco il padrone, più grande la sua ―economia‖, più varia e più 

ricca si poteva svilupare la tecnica della presa di possesso e della preparazione delle materie 

prime. 

  Tale era l‘economia dei Greci, dei Romani, dei Cartaginesi. Rodbertus, il quale ha 

riconosciuto ciò già più di una generazione addietro, l‘ha chiamata «economia domestica» 

(Oikenwirtschaft), poichè lo oikos, la casa, vi significa l‘unità della costituzione economica.‖ 

(1936 [1893]: 62). 

 

 En aquest punt arribem a un dels punts més importants i polèmics de la teoria de 

Bücher. Segons aquest, tota l‘economia de l‘antiguitat es podia classificar com 

―economia de l‘oikos‖, la casa, en referència a la tesi de Rodbertus. L‘estructura de la 

―vil·la catoniana‖, que perseguia l‘autonomia productiva i d‘autoconsum, i que es 

fonamentava en el treball dels esclaus, constituïa la base de la interpretació de Bücher 

de l‘antiguitat greco-romana durant els períodes en què havia experimentat un major 

desenvolupament. A favor d‘aquesta tesi, Bücher presenta una sèrie d‘arguments basats, 

en primer lloc, en el llenguatge utilitzat en l‘antiguitat per a referir-se als esclaus, i en 

segon lloc, en la legislació romana sobre els poders inherents a la patria potestas:  

 

  ―i «compagni di casa» (okétai) -un vocabolo il quale, cosa caratteristica, nel linguaggio 

storico si applica soltanto agli schiavi [...] sui quali pesava allora tutto il lavoro della casa. Un 

significato simile lo ha la parola latina familia, cioè l'assieme dei famuli, ossia degli schiavi di 

casa, dei domestici. Il pater familias è il signore degli schiavi nelle sue mani riunisce tutto il 

prodotto dell'economia; nella patria potestas l'autorità del marito e del padre si fonde, come 

concetto, col diritto di padronanza del proprietario di schiavi. Nessuno degli appartenenti alla 

casa acquista qualche cosa per sè stesso, ma soltanto per il pater familias, il quale ha rispetto a 

tutti il medessimo diritto sulla vita e sulla morte.‖ (1936 [1893]: 63). 

 

 En aquest punt, la tesi de Bücher adquireix una de les seues bases més ben 

fonamentades, ja que posa de manifest una sèrie d'elements propis de l'antiguitat que no 

podien ser fàcilment compresos des dels plantejaments de l'època contemporània, i que 

per tant, posen de manifest el caràcter marcadament diferenciat de les societats de 

l'antiguitat. Els arguments de la terminologia utilitzada per grecs i romans per a referir-

se als esclaus (o la població dependent), i les caracterítiques de la legislació romana 

referida a l'esclavatge, constitueixen dos dels principals arguments que han utilitzat els 

historiadors del segle XX per a defensar la importància de l'esclavatge en l'antiguitat 
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(front a aquells que han provat de fer minvar aquesta percepció), i de la interpretació 

―primitivista‖ de l'economia antiga.
217

 Així doncs, Bücher es converteix en un important 

pioner en aquest camp. Arribats a aquest punt cal fer referència a un fet important que 

no sol ser tingut en compte. En els estudis recents que s‘han realitzat sobre els orígens 

del debat entre ―primitivistes‖ i ―modernistes‖, s‘ha tendit a representar-lo com un debat 

que s‘inicià, entre els ―economistes‖ i els ―historiadors clàssics‖. La interpretaciñ del 

debat en aquests termes procedeix, en bona mesura, de les observacions del propi 

Eduard Meyer a l‘inici de la seua rèplica a Bücher, apareguda dos anys després de la 

publicació de Die Entstehung der Volkswirtschaft (vid. Meyer, 1983b: 65-71). Però el 

fet que Bücher exercís com a professor d‘economia a Leipzig, en el moment en què 

publicà aquest assaig, no ens ha de fer oblidar que la formaciñ acadèmica d‘aquest autor 

en Història i Estudis Clàssics a les Universitats de Bonn i Gotinga, que finalitzà amb la 

defensa d‘una tesi doctoral sobre epigrafia titulada De gente Aetolica amphictyoniae 

participe (1870).  

 

 A partir d‘aquests plantejaments, Bücher recull el tema de l‘article de Rodbertus 

per a defensar la idea de que, a partir de la interpretaciñ de l‘antiguitat com una època 

dominada per ―l‘economia de la casa‖ (és a dir, de l‘oikos),  resultava més comprensible 

tota l‘evoluciñ històrica de la Roma antiga, com podem observar a continuaciñ: 

 

  ―L‘autonomia economica della casa coi suoi schiavi spiega tutta la storia sociale e in 

gran parte anche quella politica della Roma antica. Non vi sono classi professionali produttrici, 

non vi sono nè contadini, nè artigiani; vi sono soltanto proprietari grandi e piccoli, ricchi e 

poveri. Il ricco scaccia il povero dal possesso della terra e lo fa diventare proletario. L‘uomo 

libero, ma non proprietario di terreno è come incapace di qualsiasi guadagno, perchè non esiste 

nè capitale da impresa, mediante il quale si possa comperare del lavoro contro una mercede, nè 

vi ha industria fuori della casa chiusa.‖ (1936 [1893]: 63).  

 

 No existeix res fora de l‘economia de la casa. Aquesta és la tesi principal de 

Bücher, que es deriva clarament de l‘article de Rodbertus. Però a diferència d‘aquest 

últim, Bücher dedica una major atenciñ a l‘argumentaciñ de perquè considera que 

l‘economia domèstica hauria dominat l‘època antiga, tal i com podem observar al 

següent fragment: 
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 Al capítol 2. 1. 3. fem referència als trets principals que ha tingut el debat sobre la terminologia. Per a 

la visiñ actual de la corrent ―primitivista‖ vid. Finley (1974a, 1983a), que constitueix el referent principal. 
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  ―Così si spiegano la formazione di quegli enormi latifondi, quei colossali numeri di 

schiavi, che si concentrano nelle mani di pochi proprietari [...] L‘olandese T. Popma, il quale nel 

XVII secolo ha scritto un buno libro sulle ocuppazioni degli schiavi presso i Romani, enumera 

146 denominazioni di funzioni differenti di questi lavoratori non liberi delle riche case romane. E 

oggi, dalle iscrizioni, questo numero potrebbe ancora accrecersi di parecchio. Bisogna 

immergersi nei particolari di questa raffinata organizzazione del lavoro, per comprendere 

l‘estensione e l‘efficacia di quelle gigantesche economie domestiche, le quali mettevano alla 

disposizione assoluta del proprietario dei beni e dei servizi‖ (1936 [1893]: 64). 

 

 En aquest punt podem observar, clarament, perquè el treball esclau es converteix 

en un dels pilars fonamentals de la interpretaciñ ―primitivista‖ de l‘economia antiga (o 

de ―les economies‖ de l‘antiguitat).
218

 Els fonaments d‘aquesta tesi es troben ja en la 

frase de David Hume: ―The chief difference between the domestic œconomy of the 

ancients and that of the moderns consists in the practice of slavery‖ (1987 [1752]: 383), 

la qual cosa ens demostra, un cop més, que la base teòrica i ideològica de la 

interpretaciñ ―primitivista‖ es troba en el ―paradigma jurisprudencial-civil‖, el qual és 

l‘origen, al mateix temps, de la concepció progressista i evolucionista de la història, que 

es convertiria en paradigma al segle XIX. No obstant, cal destacar el paper de Karl 

Bücher en donar un pas més, i crear una teoria interpretativa de ―l‘economia antiga‖ 

d‘una gran coherència interna, i que es convertirà en una de les matrius interpretatives 

de l‘antiguitat més importants del segle XX, fins al punt que, actualment, constitueix el 

paradigma dominant en el món anglosaxó.
219

 Si unim aquest fet, amb el paper 

fonamental que té el treball esclau en aquesta línia interpretativa, podem observar de 

quina manera, l‘esclavitud antiga començà a convertir-se en un tema polèmic cap al 

final del segle XIX. De fet, per a atorgar una coherència unitària a la seua interpretació 
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 No ens sembla adequat parlar ―d‘una economia‖ de l‘antiguitat, un període històric amplíssim que 

abarca des dels inicis de les civilitzacions mesopotàmica i egípcia fins a la caiguda de l‘imperi romà, i que 

inclou diferents pobles amb tipus d‘organitzaciñ econòmica molt diferents. No obstant, la interpretaciñ 

―primitivista‖ es caracteritza precisament per atribuir un carácter ―unitari‖ a les economies de l‘antiguitat, 

a partir de la identificaciñ d‘una sèrie de patrons comuns, compartits per totes elles. 
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 Segons Keith Hopkins: ―Over the last twenty years a new orthodoxy has become dominant.‖ (1983: 

XI). Així ho han recollit també Lo Casio (1991, 2006) i Molina Vidal (1997: 52-57), que han adoptat el 

qualificatiu de ―Nova Ortodòxia‖ per a referir-se a la corrent primitivista que predomina actualment entre 

els estudiosos de l‘economia antiga del mñn anglosaxñ. Als països de parla no anglesa la victòria de la 

corrent primitivista no ha sigut total, i a alguns indrets, com a Itàlia, predomina, de fet, una corrent 

polèmica amb la ―Nova Ortodòxia‖ i que té molts d‘elements característics de la corrent ―modernista‖ 

(ens referim a ―l‘Escola Gramsci‖). Vid. Storia di Roma I-IV, Capogrossi Colognesi et. al. (1979), i 

Schioavone (1989a, 2002). 
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de ―l‘economia del mñn antic‖, Bücher destaca també el paper de l‘esclavatge en 

l‘administraciñ i les obres públiques dutes a terme per l‘estat: 

 

  ―Anche l‘organizzazione economica dello Stato non era differente. Ad Atene come a 

Roma, tutte le funzioni, tutti i servizi inferiori erano affidati a degli schiavi. Sono loro che 

costruiscono le strade e gli acquedotti eseguiti in regime proprio, che lavorano nelle cave di 

pietre e nelle minerie [...] sono schiavi i poliziotti [...] funzionano da cassieri dello Stato, da 

scrivani‖ (1936 [1893]: 65). 

 

 Al fragment es pot observar com Bücher combina elements de la societat grega, 

i concretament, l‘atenesa (esclaus ―policies‖, i que treballaven a les mines), amb altres 

propis de la romana (esclaus constructors d‘aqüeductes, funcionaris, etc), amb la qual 

cosa crea una sensaciñ d‘unitat que, fins a cert punt, es podria considerar qüestionable. 

A pesar d‘això, cal destacar el paper de Bücher en ser el primer autor en explicar perquè 

l‘esclavitud tingué tanta importància en l‘antiguitat, i perquè trobem esclaus en un 

nombre d‘activitats professionals tan àmplia, i a la vegada, diversa. La conclusiñ que es 

desprèn d‘això (encara que no arriba a ser formulada per Bücher), és que ens trobem 

davant d‘un tipus de societat molt diferent al de l‘Amèrica colonial, on els esclaus no 

arribarien a ocupar mai determinades activitats professionals, com la de funcionaris de 

l‘estat. L‘esclavitud es converteix, per tant, en un dels elements que ens posa de 

manifest d‘una forma més evident el caràcter essencialment diferent de les societats de 

l‘antiguitat, respecte a aquelles de l‘època moderna i contemporània. 

 

 L‘últim aspecte que ens interessa destacar de l‘obra de Bücher és que aquest 

també segueix a Rodbertus en observar l‘apariciñ del colonat a la Roma imperial, com 

l‘inici de la transformaciñ cap a la societat de l‘edat mitjana, e la qual es comencen a 

configurar els elements que permetran l‘apariciñ de ―l‘economia nacional‖, pròpia de 

l‘època contemporània. Una explicaciñ que, com es pot observar, coincideix plenament 

amb la interpretaciñ de l‘evoluciñ històrica de les societats europees segons Marx i 

Engels.
220

 A l‘edat mitjana Bücher situa també un predomini de l‘economia domèstica, 

que tindria un caràcter diferent a l‘antiga en diversos aspectes (com en la substitució del 

treball esclau pel dels serfs, que comporta una sèrie de diferències en la forma 
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 El text on es pot observar millor aquesta coincidencia és La ideologia alemanya, tot i que resulta útil 

comparar-lo amb altres obres posteriors, com les Formen de Marx, determinats fragments d‘El Capital, i 

L‟origen de la familia d‘Engels. Vid. capítol 5. 4. 
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d‘explotaciñ i organitzaciñ del treball). Al següent fragment podem observar els termes 

generals en què Bücher descriu aquesta evolució: 

 

  ―A Roma, la grande proprietà divora la piccola e sostituisce il braccio del contadino con 

quello dello schiavo, per trasformare alle fine lo schiavo in colono. Il progresso economico 

costituiscono dalla grande economia domestica (Oikenwirtschaft), dovete essere realizzato al 

prezzo della proletarizzazione del contadino libero. Nella costituzione della corte demaniale del 

medio evo il piccolo proprietario libero passa bensì [...] ad una servitù oggettiva; ma egli non è 

spostato dal suo possesso; egli conserva una certa independenza personale ed economica e nello 

stesso tempo partecipa alla più ampia produzione di beni‖ (1936 [1893]: 66). 

 

 Així doncs, hauria sigut el desenvolupament de ―grans economies‖ de tipus 

domèstic, durant l‘època romana, el que hauria conduït, més tard, a la configuració 

d‘una nova organitzaciñ econòmica basada en el colonat, que a l‘edat mitjana deriva en 

al ―servitud feudal‖. Aquesta última, al seu temps, contempla un cert grau 

d‘independència del serf-petit cultivador, que durant els últims segles de l‘edat mitjana, 

amb la difusiñ del diner, començaria a augmentar l‘intercanvi i la circulaciñ de béns. En 

aquest últim procés Bücher destaca el paper de ―la ciutat‖ dins del que anomena 

―economia ciutadana‖, en referència al creixement de les ciutats medievals alemanyes, 

italianes i holandeses, que marquen l‘evoluciñ cap a la societat de l‘edat moderna. La 

―ciutat‖ és doncs, per a Bücher, únicament la ―ciutat medieval‖, i no pas la ―ciutat 

antiga‖ de Foustel de Coulanges i M. Weber.  

 

 Per altra banda, cal destacar el paper d‘aquestes ―grans economies domèstiques‖ 

de l‘època romana, que s‘haurien format a partir de la incorporaciñ dels esclaus al nucli 

familiar original, i que marquen l‘evoluciñ cap a la societat medieval. En aquest discurs 

historiogràfic pren un paper fonamental el que actualment es tendeix a anomenar la 

―vil·la esclavista‖, en l‘evoluciñ cap al progrés de l‘economia i la societat romanes (i 

amb elles, de tota l‘antiguitat). Resulta interessant destacar que fins a la dècada de 1890 

no havia existit el concepte de ―vil·la esclavista‖ com a tal. Entre els segles XV i XVIII, 

el que existí, fou la consciència de que a l‘antiga Roma havien existit grans explotacions 

agrícoles i ramaderes basades en el treball dels esclaus (degut a la informació transmesa 

per Posidoni, Plutarc, Cató, etc), però no se li atorgà cap caràcter especial, més enllà del 

descobriment d‘un paral·lelisme amb les explotacions esclavistes que predominaven a 

l‘àrea central de l‘Amèrica colonial. Però al segle XIX, es comença a configurar la idea 
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de que aquestes grans explotacions esclavistes haurien constituït un element particular, 

fortament lligat a l‘estructura socioeconòmica romana, i que condicionaria la seua 

evolució posterior. I en aquest procés considerem que cal destacar el paper de la 

Història de Roma de Mommsen, que fou la guia principal de Rodbertus, i també fou una 

de les referències principals de Marx, Engels, i del mateix Bücher.
221

 En aquest fet, 

degueren influir dos aspectes fonamentals: 

 

1. El fet que la Història de Roma de Mommsen està realitzada amb la vista 

posada sobre els problemes socials, econòmics i polítics del seu temps, la 

qual cosa la converteix, immediatament, en la principal referència per a 

aquells coetanis que també es trobaven fortament interessats per aquests 

aspectes, com Rodbertus (que fou polític en diverses ocasions, i era 

d‘ideologia socialista), Marx i Engels, i finalment, el mateix Bücher. 

 

2. L‘especial atenciñ que Mommsen li dedica a aquells aspectes relatius a 

―l‘economia política‖ dels romans. El fet que cap altra història de Roma de 

renom publicada durant aquesta època dediqués una atenció tan gran a aquest 

aspecte, la convertia en la principal referència per a autors interessats pels 

aspectes econòmics, com Rodbertus, Marx, Engels i Bücher. 

 

Però perquè és tan important la interpretació de Mommsen? La resposta clau a 

aquesta qüestió la trobem en el fet que Mommsen identifique aquests grans propietaris 

de terres i d‘esclaus de la Roma antiga amb els junkers de la seua època, i els anomene 

―capitalistes‖. Rodbertus, Marx, Engels i Bücher no acceptaren la identificaciñ plena 

amb els ―capitalistes‖ del segle XIX (Marx fins i tot considera erroni l‘ús d‘aquest 

terme), però sí absorbiren plenament la noció de que havien constituït el grup més 

poderós de l‘antiga Roma. D‘aquesta forma naix la concepciñ del gran propietari 

d‘esclaus de l‘antiga Roma com la figura més poderosa d‘aquesta època, sense tenir en 

compte altres possibles orígens de la riquesa (conquestes, tributs, comerç, formes 

d‘explotaciñ del treball agrícola més properes al colonat...). I en aquest punt, cal 

destacar  el fet que, com hem vist més amunt, la interpretació de Mommsen no es deriva 

només de la equivalència que aquest traça entre aquests grans propietaris romans i els 
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 La Història de Roma de Mommsen constitueix el treball més citat en les referències a la Roma antiga 

de les obres de tots aquests autors.  
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junkers i capitalistes alemanys del segle XIX, sinó també, la influència del debat dels 

EUA sobre la permanència de l‘esclavatge als estats del sud.  

 

Tal i com es fa evident a l‘obra de Tocqueville i a la de Cairnes, el liberalisme 

radical del segle XIX observà amb preocupaciñ l‘economia esclavista dels estats del 

sud. En ella identificaven tots els elements més negatius de ―l‘aristocràcia financera‖, i 

el desenvolupament d‘un tipus d‘economia capitalista particularment pervers. 

Tocqueville, Mommsen i Cairnes coincideixen en considerar que la utilització del 

treball esclau determinava la forma d‘organitzaciñ de la societat, tant a nivell d‘interès 

pel treball (ja que es desenvolupen tendències de ―menyspreu cap al treball‖), com a 

nivell polític (perquè es configura una concepció patriarcal i aristocràtica de la societat, 

pròpia de l‘Antic Règim). Així doncs, per a Mommsen a l‘antiga Roma hauria succeït el 

mateix: s‘hauria desenvolupat una economia capitalista a l‘interior d‘una societat amb 

esclaus, la qual cosa marcaria el caràcter fortament conservador de la societat romana, i 

el fet que no es produís un progrés de la tècnica, i un millorament general de les 

condicions de vida de la majoria de la població.
222

 Aquesta interpretació juga un 

important paper en la configuració de la nociñ de la ―vil·la esclavista‖, que serà 

recollida per Marx, Rodbertus i Bücher,
223

 al mateix temps que insistien en la 

possibilitat d‘establir cap equivalència directa entre la societat romana en el seu moment 

de màxima expansió i la societat europea del segle XIX. La vil·la esclavista es 

convertirà, doncs, en un instrument útil per a explicar el desenvolupament del colonat 

durant l‘època imperial, i traçar un progrés clar en l‘evoluciñ de l‘economia cap a 

l‘època medieval, i d‘aquesta a la moderna, com podem observar en l‘obra d‘aquests 

autors, i més tard, serà també recollida per Max Weber. 

 

 

                                                 
222

 Vid. capítol 5. 3. 2. Cfr. Backhaus (1975) i Nippel (2005). 
223

 Rodbertus (1921 [1865]), de fet, sí que accepta l‘existència d‘algunes de les equivalències traçades per 

Mommsen entre els ―capitalistes‖ d‘una i altra època, tot i que emfasitza la diferència essencial que 

existeix entre ambdues èpoques pel predomini de l‘economia de l‘oikos a l‘antiguitat. Per altra banda, 

també hem vist més amunt que Mommsen acceptava l‘existència de certes diferències fonamentals entre 

l‘economia i la societat de l‘antiga Roma i la de l‘Europa moderna, a pesar del seu llenguatge 

―modernista‖. Cal, doncs, no confondre la visiñ de Mommsen amb la de Meyer, tot i que ambdues 

comparteixen el llenguatge modernista. 
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5. 5. 3. LA RESPOSTA AL “PARADIGMA PROGRESSISTA”: EL 

“MODERNISME” D’EDUARD MEYER 

  

 

a) La reacció finisecular al “paradigma progressista” 

 

 La teoria interpretativa de l‘economia antiga de Bücher constituïa un important 

desafiament per als plantejaments teòrics de bona part dels estudiosos de l‘antiguitat de 

la universitat alemanya. Un desafiament que ja s‘havia començat a configurar des de la 

meitat del segle XIX entre diversos autors interessats per l‘economia política, com Marx 

i Rodbertus, i havien anat guanyant nous adeptes, principalment en el camp de 

l‘economia, però també entre alguns historiadors. Bücher presentava el cas intermedi, 

com hem vist, entre historiadors de l‘antiguitat i economistes, ja que, tot i que en el 

moment en què es publicà el seu assaig exercia com a professor d‘economia a Leipzig, 

la seua formaciñ universitària i doctoral s‘havia produït en el camp dels estudis clàssics. 

Tal i com hem vist més amunt, el seu assaig comptava amb una sòlida base documental 

per a defensar la seua interpretaciñ de l‘economia antiga, la qual cosa suposava un 

desafiament molt més seriñs per als plantejaments dels historiadors de l‘antiguitat, del 

que ho havien sigut alguns dels seus predecessors, com Marx o Rodbertus, que no 

comptaven amb una formaciñ d‘especialistes, en el camp de l‘antiguitat. En tot cas, cal 

destacar també, que l‘assaig de Bücher no aparegué de forma aïllada, sinñ que 

prèviament, Foustel de Coulanges (1864), Lewis Morgan (1877) i Friedrich Engels 

(1884), havien aportat també propostes d‘interpretaciñ de l‘antiguitat innovadores, 

basades en la concepció evolutiva i progressista de la història, i en la utilitat dels estudis 

antropològics per a comprendre alguns dels elements més característics de les societats 

de l‘antiguitat.  

 

 Però a diferència del que succeïa amb Rodbertus, Marx i Engels, Bücher 

formava part de la universitat alemanya, la qual cosa suposava la introducciñ d‘aquesta 

concepció de la història antiga dins del propi context acadèmic. Per altra banda, Bücher 

formava part del grup dels Kathedersozialisten, que es constituí durant aquesta època i 

gaudí de certa influència entre els economistes de la universitat alemanya, front al 

caràcter majoritàriament conservador dels estudiosos de l‘antiguitat (entre els quals, el 

liberalisme radical de Mommsen constituïa pràcticament l‘extrema esquerra). Aquesta 
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divisió ideològica resulta important en un període com el de les dècades de 1880 i 1890, 

durant les quals la política alemanya es trobava fortament dividida entre: el partit 

conservador, que defensava l‘aprovaciñ d‘una llei antisocialista; els socialistes i alguns 

membres del govern,
224

 que defensaven l‘aprovaciñ de lleis encaminades a millorar la 

situació vital i laboral dels treballadors; i el partit liberal (del qual formava part 

Mommsen), que es trobava entre ambdós sectors. 

 

 La resposta a aquests plantejaments no es podia fer esperar, i aquesta aparegué, 

de forma molt significativa, de la mà del professor d‘Història Antiga de la Universitat 

de la Halle, i conegut orientalista, Eduard Meyer (1855-1930). És important destacar, 

en primer lloc, que a part de les motivacions ideològiques que portaren a Meyer a 

reaccionar contra l‘aportaciñ de Bücher, el primer que cal destacar és que la seua 

formaciñ s‘havia produït en els camps de la història, els estudis clàssics i la filologia, a 

diferència de Rodbertus i Bücher, que eren economistes, o de Theodor Mommsen, que 

havia estudiat la carrera de Dret, abans d‘iniciar la seua recerca. Aquest fet influiria, en 

primer terme, en el fet que Meyer partís d‘uns plantejaments teòrics diferents, com a 

conseqüència dels diferents ―paradigmes‖ (segons la definiciñ de Kuhn, 1971) que 

predominaven en aquells moments en el camp dels estudis de l‘antiguitat, per un costat, 

i de l‘economia política, per l‘altre. Mentre en el primer sector, tenia una gran força la 

tendència conservadora i historicista que havia sorgit a principis del segle XIX com a 

reacció a la supremacia francesa, i que es reforçà en 1870, en el context de la guerra 

contra França; en el camp de l‘economia política predominà la concepciñ progressista, 

que procedia dels ―economistes clàssics‖ anglesos, Adam Smith i Ricardo.  

 

No obstant, cal indicar també que a pesar de la seua oposició als plantejaments 

de Bücher, Meyer no era tampoc partidari de les interpretacions essencialistes i 

idealistes de l‘antiguitat clàssica (i especialment la grega i hel·lenística) que 

predominaven entre molts dels seus companys de professió. Així per exemple, front a la 

interpretaciñ essencialista de molts dels seus companys respecte a l‘origen i formaciñ de 

                                                 
224

 Entre ells, el mateix Kàiser, Guillem II, que es mostrà partidari de la introducció de certes reformes 

socials per tal d‘evitar, precisament, el perill revolucionari que suposava el moviment socialista. Aquest 

tipus de mesures despertà una forta reacció per part del partit conservador, membres del partit liberal, i 

del mateix Bismarck. 
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les societats grega i hebraica, que en molts aspectes podríem qualificar de ―racistes‖,
225

 

Meyer defensava una visió molt més universalista, en la qual destacava la importància 

de les aportacions orientals (mesopotàmiques i egípcies) en la configuraciñ d‘ambdues 

cultures, i l‘existència d‘una interconnexiñ constant entre les diferents cultures del 

mediterrani (Momigliano, 1980f: 300). Una concepció que Momigliano (1994: 209-

211) ha relacionat amb el fet que Meyer procedís d‘una família jueva alemanya, la qual 

cosa també explicaria, en part, l‘especial interès que mostrà Meyer per l‘estudi de les 

civilitzacions antigues de l‘àrea mesopotàmica i sírio-palestina.
226

 Meyer constitueix, en 

aquest sentit, una figura atípica durant una època en la qual, tant a Alemanya, com a la 

resta d‘Europa, la concepciñ de la història en un sentit ―nacional‖, i no universal, no 

deixava de guanyar adeptes.
227

 Segons Momigliano (1994: 212), Meyer constitueix un 

dels últims representants de la concepció universalista de la història que havia 

predominat durant l‘etapa anterior al moviment romàntic (és a dir, fins al final del segle 

XVIII), però al mateix temps, la seua atenció a la justificació erudita de cada una de les 

seues afirmacions constitueix una rigurosa mostra del mètode propi de ―l‘escola 

metòdica‖. Tant per la concepciñ universalista, com per l‘atenciñ a la rigurositat 

documental, Momigliano (1994: 112) descriu a Meyer com el continuador principal de 

Ranke. 

 

 La metodologia d‘estudi i comprensiñ de la història de Meyer es pot qualificar 

―d‘historicista‖, ja que, front a les recerques de tipus estructuralista materialista, o bé 

essencialista idealista, de bona part dels seus contemporanis, ell preferí el cultiu d‘una 

recerca històrica més tradicional, en la qual es donava preferència a l‘acciñ política i a la 

especificitat dels fenoments individuals.
228

 No obstant, Meyer es caracteritzà també per 

la seua capacitat de síntesi i la seua voluntat de construïr una història universal, que el 

portà a elaborar l‘ambiciñs projecte d‘una Història de l‟Antiguitat (Geschichte des 

Altertums), que s‘iniciava amb els inicis de les primeres societats estatals a l‘Egipte i 

Mesopotàmia, i que finalitzà al voltant del segle IV a. C., amb els inicis de l‘etapa 

hel·lenística. Meyer dedicà bona part de la seua vida a aquesta obra magna, que 

                                                 
225

 ―Racistes‖, especialment, en el sentit de considerar que els grecs i els hebreus constituïen dues ―races‖ 

clarament diferenciades, i amb una sèrie d‘elements connaturals que les caracteritzaven front als seus 

veïns, i que determinaven la seua evolució històrica posterior. 
226

 En l‘Alemanya de finals del segle XIX comencen a desenvolupar-se les tendències antisemites que 

culminaran en el terror del període nazi. També a Austria, Rússia, i al territori de l‘actual Polònia, es 

desenvoluparen tendències similars durant el mateix període. 
227

 Cfr. Momigliano (1994: 112-114). 
228

 Vid. capítol 5. 1. 3. 
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aparegué publicada en diversos volums entre els anys 1884 i 1931, i en la qual 

combinava la utilitzaciñ de diverses fonts d‘informaciñ, des de papirològiques a 

arqueològiques. A partir del 1900 Meyer es convertiria en una de les figures més 

prestigioses de la universitat alemanya, així com en el món anglosaxó. Així, en 1910 un 

periòdic d‘Illinois (EUA), el descrivia com l‘historiador viu més important (Chambers, 

1990: 97). Per aquest motiu, la reacció de Meyer als postulats de Bücher, ha sigut 

descrita per M. I. Finley (1982: 55-61) com la veu del ―cercle‖ universitari alemany 

d‘especialistes en l‘antiguitat, que s‘imposaria com a canònica durant les dècades 

successives. Segons Finley: ―Lo que Meyer aportaba [...] era apoyo y tranquilidad 

autoritarios [...] a concepciones ya aceptadas generalmente, o cuando menos 

predisposiciones, tocantes a la ideología de los historiadores profesionales de la 

Antigüedad‖ (1982: 60).  

 

 L‘afirmaciñ de Finley descriu d‘una forma prou adequada la repercussiñ que 

tingueren les conferències que pronuncià Meyer el 1895 i el 1898
229

 sobre la 

historiografia acadèmica alemanya, però al mateix temps, cal que ens plantegem, quins 

foren els motius que portaren a Meyer a realitzar una extensa conferència sobre 

l‘evoluciñ econòmica de l‘antiguitat, quan es tractava d‘un tema al qual li havia dedicat 

prèviament una escassa atenció. En aquest sentit, ens sembla interessant tenir en 

compte, com ha indicat A. Schiavone, el fet que fou, precisament, la radicalitat de la 

tesi de Bücher, el que portà a la configuració de la interpretació contrària per part de 

Meyer.
230

 És a dir, abans de Bücher no existia cap explicaciñ ―modernista‖ de 

l‘antiguitat com a tal. En certs aspectes, Mommsen es pot considerar un important 

pioner, però al mateix temps, hem pogut comprovar com la utilització del llenguatge 

modernista no entra en consideració amb les bases de la interpretació liberal 

                                                 
229

 Aquestes foren publicades els mateixos 1895 i 1898, respectivament, i gaudiren d‘una àmplia 

divulgaciñ. A pesar d‘això, sñn conegudes, sobre tot, per la seua inclusiñ en la recopil·laciñ d‘escrits de 

Meyer titulat Kleine Schriften zur Geschichtstheorie und zur wirtschaftlichen und politischen Geschichte 

des Altertums (1910), que és la versió que també hem fet servir aquí, en la seua versió castellana (Meyer, 

1983a). 
230

 ―La radicalità di una simile tesi –per certi versi davvero estrema, nononstante le successive 

correzzioni di Bücher-poteva facilmente rovesciarsi nel suo contrario.‖ (Schiavone, 1989a: 17). 

Schiavone cita aquí l‘estudi de Pearson (1975), però Pearson no arriba a presentar la intervenció de Meyer 

com una reacciñ provocada pel ―radicalisme‖ de Bücher, sinñ que els termes en què presentà Bücher les 

seues tesis deixaven oberts alguns flancs des dels quals eren fàcils d‘atacar, i que foren immediatament 

utilitzats per Meyer en aquest sentit (Pearson, 1976: 53-56). La interpretació que fa Schiavone ens sembla 

més interessant, perquè posa de manifest que fou Bücher, en bona mesura, el responsable de l‘apariciñ de 

la interpretaciñ ―modernista‖ de l‘economia antiga, degut a la reacció que provocà el radicalisme de les 

seues tesis. 



677 

 

progressista de la història, com hem pogut comprovar més amunt. Tampoc Rodbertus 

considerà a Mommsen com un contrari a les seues tesis, sinó tot el contrari, i fins i tot 

recollí també la utilització del llenguatge modernista, i l‘utilitzà per a fonamentar la 

seua ―teoria de l‘oikos‖. Els plantejaments ―modernistes‖ sorgeixen precisament amb 

l‘article del 1895 de Meyer, com a conseqüència de la ―radicalitat‖ de les tesis de 

Bücher. 

 

 Eduard Meyer presentà la seua resposta als plantejaments de Bücher, per 

primera vegada, el 20 d‘abril del 1895, en forma de conferència davant la ―Tercera 

Assemblea d‘Historiadors Alemanys‖, celebrada a Francfurt (Meyer, 1983b: 64). El 

context elegit per Meyer li permetia ja, des d‘un principi, adressar-se a un públic ampli 

sobre el qual podria causar impacte, tal i com indica ell mateix a l‘inici de la seua 

conferència: 

  

  ―Al acceder [...] a intervenir en esta reuniñn de los historiadores alemanes, 

pronunciando en ella una conferencia, me ha guiado la elección del tema el deseo de tratar ante 

un amplio auditorio de colegas de mi especialidad un asunto del interés más universal, a la luz de 

la cual se destaque claramente la importancia que tiene, también para la actualidad, el 

conocimiento exacto de los problemas [de] la historia antigua. Me pareció que una exposición 

del desarrollo económico de la historia antigua se prestaba muy especialmente para este fin, tanto 

más cuanto que en torno a estos problemas se hallan muy extendidas y encuentran eco entre 

prestigiosos investigadores ideas que nos veremos obligados a combatir como errñneas‖ (Meyer, 

1983b [1895]: 65).
231

 

 

 En aquest fragment es pot comprovar la preocupació que existia entre 

determinats cerles acadèmics alemanys, entre els quals Meyer s‘erigeix com a 

representat, pel creixement progressiu que estaven experimentant a la seua època 

―determinades idees‖, sobre ―l‘evoluciñ econòmica de l‘antiguitat‖. Al fragment també 

podem observar com Meyer interpreta aquesta qüestió, no només com un problema 

historiogràfic, sinó també un tema rellevant per als problemes del seu temps, amb la 

qual cosa devia referir-se a la crisi política en què es trobava sumida Alemanya en 
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 Hem fet servir la traducciñ de Carlos Silva del recull d‘aquest, i altres treballs de Meyer, a l‘obra El 

historiador y la Historia Antigua (Meyer, 1983a), que constitueix una traducció de l‘obra Kleine Schriften 

zur Geschichtheorie und zur wirtschaftlichen und politischen Geschichte des Altertums (1910). La 

conferència de 1895 fou publicada, en tot cas, el mateix any en un petit opuscle, que obtindria una àmplia 

difusió en l'àmbit acadèmic alemany, i també europeu. 
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aquells moments.
232

 A continuació, Meyer afegia que la seua conferència es dirigia 

contra les idees exposades recentment per Bücher, que ―apenas ha encontrado acogida 

entre los investigadores especializados en estos estudios. En cambio, ha sido acogida 

con entusiasmo por los economistas, y algún que otro historiador‖ (1983b [1895]: 65). 

Meyer presenta, per tant, la polèmica amb Bücher com una confrontació entre els 

―investigadors especialitzats‖ en l‘antiguitat, per una banda, i els ―economistes‖, per 

l‘altra, tot i que també existia algun ―historiador‖ influït per aquestes idees. Aquesta 

divisiñ corrobora la importància de la disciplina de l‘economia política com a via de 

penetració de la concepció progressista i liberal de la història en territori alemany, així 

com la gran importància que tingué en el nou moviment socialista, cosa que s‘havia 

començat a fer evident des de la dècada de 1840 en Mommsen, Engels i Marx. No 

obstant, a finals del segle XIX aquestes idees estaven començant a ser adoptades també 

per alguns historiadors, tal i com reconeix el mateix Meyer, la qual cosa constituir una 

de les seues principals fonts de preocupaciñ. I els principals representants d‘aquesta 

nova concepció historiogràfica eren, sens dubte, Rodbertus, i especialment, Bücher: 

 

  ―Sabido es que Rodbertus, caracteriza la economía antigua como la economía del oikos, 

es decir, como la economía autàrquica de la familia que satisface por sí misma sus necesidades. 

[...] La teoría ha encontrado, hace poco, un elocuente representante en el profesor Karl Bücher. 

[...] En un breve esbozo [...] traza el autor una imagen de la economía antigua [...] Ocupa el 

centro del cuadro [...] el oikos, la autarquía económica de la familia aislada, ampliada por los 

esclavos y clientes [...] Bücher nienga expresamente la existencia de trabajo libre ―No existen 

clases profesionales productivas, ni campesinos ni artesanos‖ [...] Y, de un salto, se pasa a la 

Edad Media, cuya economí apresentaba al parecer, en la primera mitad de este período, los 

mismos rasgos fundamentales de la Antigüedad. (1983b [1895]: 65-67). 

 

 Tal i com es pot observar, l‘autor que major rebuig provoca en Meyer és Bücher, 

i les idees que considera més inadequades sñn, per una banda, l‘afirmaciñ de que en 

l‘antiguitat no hauria existit economia fora de l‘oikos, ni treball lliure a compte d‘altres, 

i per l‘altra, el tractament de l‘antiguitat i l‘edat mitjana com dues èpoques equivalents. 

En aquest fragment es fa evident que allò que major rebuig provocava en Meyer era el 

fet que un professor d‘universitat s‘hagués atrevit a desafiar la consideraciñ altament 

idealitzada de l‘antiguitat que predominava a la universitat alemanya, i se l‘hagués 

arribat a posar a l‘altura d‘una època generalment considerada de 
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 Vid. més amunt, apartat 5. 5. 2. a. 
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―subdesenvolupament‖, com era l‘edat mitjana. Per a comprendre la dimensiñ del 

rebuig que provocava aquest fet en el pensament de Meyer cal que ens dirigim al final 

de la seua resposta a Bücher, en la qual exposa quines haurien sigut les causes de la 

decadència de la ―civilitzaciñ antiga‖: 

 

  ―Sabido es que la caída del Imperio romano no se debiñ precisamente a la irrupción de 

los bárbaros [...] El proceso único y singular a que asistimos consiste más bien en la 

descomposición de una cultura extraordinariamente desarrollada, desde dentro [...] Los síntomas 

de este proceso de descomposición se manifiestan ya, en todos los órdenes, en el período de los 

Antoninos [...] El más general de todos reside en el desarrollo y la extensa difusión de la cultura 

antigua, que conduce a la muerte de ésta. Comprobamos aquí, una vez más, el principio general 

abonado por la experiencia de que la cultura se debilita, siempre, al ensancharse. La cultura 

espiritual decae y se extingue [...] en las urdedumbres de la segunda sofística, carentes de todo 

contenido racional [...] 

  Como consequencia de ello, las gentes cultas pierden la dirección de la vida intelectual 

que venían manteniendo desde el siglo V a. C., desde que la cultura se había emancipado de las 

creencias populares, de la fe [...] El movimiento de las ideas y la filosofía son desplazados por el 

movimiento religioso, qeu brota de las masas del pueblo bajo, penentrando en círculos cada vez 

más altos de la sociedad [...] 

  El reverso de esta medalla es el proceso en que, en el terreno político y militar, hace que 

la dirección escape, asimismo, de manos de las gentes cultas y se transfiera a las masas. (1983b 

[1895]: 117-118). 

 

 L‘explicaciñ que aquí ens ofereix Meyer constitueix un dels punts de la seua 

obra que ens permeten comprendre millor el seu pensament. En aquest es pot observar, 

clarament, la importància de la tendència ―neohumanista‖ alemanya del segle XIX, de 

clara arrel il·lustrada, a considerar la decadència progressiva de la ciència i del 

racionalisme mentre es produïa l‘ascens de les tendències neoplatòniques, i 

especialment, del cristianisme, com la causa de la decadència de la ―civilitzaciñ antiga‖. 

La mateixa explicaciñ constitueix l‘eix essencial de l‘obra de Gibbon, i es troba present, 

de forma implícita, en bona part dels principals representants del pensament ―il·lustrat‖ 

del segle XVIII, com Voltaire.
233

 Però en el context històric de Meyer aquesta 
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 Aquí entenem per ―il·lustrat‖ la defensa del racionalisme i la ciència del segle XVIII, en contra de la 

tradició doctrinària religiosa anterior. No incloem, per tant, altres aspectes generalment situats sota 

l‘apel·latiu ―d‘il·lustrats‖, com la idea de progrès històric, perquè aquests formen part d‘un subconjunt 

dels autors generalment considerats ―d‘il·lustrats‖, i no de la seua globalitat, tal i com indiquem al capítol 

4. 1. Destaquem això, perquè la historiografia actual ha tendit a definir la corrent ―neohumanista‖ 

alemanya del segle XIX com ―antiil·lustrada‖, quan, en realitat, el que fa es mantenir viu el debat teòric i 
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explicaciñ adquireix un caràcter marcadament ―antipopular‖ o ―antidemocràtic‖, en 

l‘associaciñ que estableix entre ―les masses‖, i les creences religioses, antirracionals, i 

de clar orígen popular. Durant la mateixa època, les mateixes idees eren defensades, 

també amb un clar caràcter polèmic, pel professor de filologia clàssica de la Universitat 

de Basilea Friedrich Nietzsche (1844-1900). Al Naixement de la Tragèdia, publicat el 

1870, Nietzsche deplorava la irrupciñ de les masses que s‘estava produint en el camp de 

la política durant aquella època, i a L‟anticrist, publicat el 1895, es lamentava de la 

pèrdua de la moral aristocràtica de l‘Antiguitat, com a conseqüència de la difusiñ de la 

moral ―judeo-cristiana‖ (1997: 48). L‘any 1894 apareixia publicada l‘obra del també 

professor de filologia clàssica Erwin Rohde, Psique. La idea de l‟ànima i de la 

immortalitat entre els grecs,
234

 en la qual defensava la idea de l‘ànima i de la vida 

després de la mort hauria sigut una incorporació tardana dins la cultura grega introduïda 

des de l‘orient, i a través dels sectors més populars de la poblaciñ, en clara confrontaciñ 

amb les tendències racionalistes que havien caracteritzat la societat i la cultura grega, 

especialment les de les classes altes.  

 

 El fet que tots tres autors defensaren idees molt similars en anys tan propers no 

pot ser pas casualitat, sinñ que ens mostra com la conferència de Meyer s‘inserta dins un 

context general de reacciñ a l‘avanç de les masses en la política alemanya, i del 

pensament socialista a les universitats. En aquest context s‘inserta també la forta crítica 

de Nietzsche, no només al cristianisme, sinó també al pensament socialista, i la seua 

voluntat d‘aportar una explicaciñ global del funcionament de la societat i de la història 

en el camp de la ciència (en aquest punt, cal destacar la coincidència de Marx, 

Rodbertus i Bücher en el seu evident optimisme epistemològic). Front a aquestes 

explicacions de caràcter globalitzador, Nietzsche defensa la tornada a la especificitat 

dels fenomens individuals de la història, és a dir, l‘historicisme. Meyer defensaria les 

mateixes idees, tant en el seu atac a les tesis de Bücher, com en les seues conferències 

dedicades a qüestions metodològiques, realitzades els anys 1902 i 1904.
235

  

 

                                                                                                                                               
polític que, probablement, tingué major importància entre els ―il·lustrats‖ del segle XVIII, com es pot 

observar als treballs de Guerci (1979), Pocock (1981-2008b) i Cambiano (1974-2007b). 
234

 Psyche. Seelencult und Unsterblichkeitsglaube der Griechen. 
235

 ―Sobre la teoria i la metodología de la història‖ (1902), ―La individualitat en la història antita‖ (1904), 

recollides dins Meyer (1983a).   
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  Les notables coincidències entre aquests autors ens ajuden a entendre quins 

foren els plantejaments ideològics des dels quals elaborà Meyer la seua resposta a 

Bücher. Però aquest fet no invalida que entre tots tres autors existiren també importants 

discrepàncies en l‘àmbit teòric (l‘irracionalisme de Nietzsche contra la defensa del 

racionalisme clàssic de Rodhe i Meyer, així com l‘essencialisme racial que Nietzsche i 

Rohde aplicaven als antics grecs, front a l‘universalisme de Meyer). Només un autor 

preocupat, per l‘estudi global de l‘antiguitat en el seu conjunt (i no només l‘època 

grega), i interessat, en certa mesura, per les qüestions econòmiques (que sempre 

col·locaria per darrere de les polítiques), podia construir una resposta eficaç a Bücher. 

Però la coincidència que té una major importància entre Meyer i Bücher, és que ambdós 

compartien una preocupació comú per respondre a algunes de les grans qüestions que 

plantejava la història del món antic per a la cultura europea (alguns d‘ells ja plantejats 

des dels mateixos inicis del Renaixement, altres a partir del segle XVIII, i altres al segle 

XIX, o fins i tot, durant les darreres dècades d‘aquesta centúria). Aquestes 

preocupacions foren les que permeteren a Meyer a construir una història econòmica de 

l‘antiguitat alternativa a la dels ―economistes‖.  

 

 Un altre aspecte que cal destacar és que Meyer constitueix una de les últimes 

expressions d‘una tradiciñ historiogràfica que podríem qualificar ―d‘humanista‖, i que 

comença a ser qüestionada al segle XVIII per part del paradigma jurisprudencial-civil, i 

al mateix temps, una de les primeres expressions d‘una de les concepcions més 

innovadores de la historiografia contemporània. Ens referim al fet que Meyer s‘opose a 

la ―concepciñ progressista de la història‖, que al segle XVIII només havia sigut 

defensada per determinats sectors, en contra de la visió majoritària, però que en el segle 

XIX adquirí el caràcter de paradigma en gran part de la societat alemanya, tant a nivell 

popular, com entre els cercles acadèmics. Alemanya fou un dels països on aquesta nova 

concepció trobà més dificultats per fer-se amb l‘hegemonia (a diferència del que 

ocorregué a Gran Bretanya), com a conseqüència del caràcter ―antiil·lustrat‖ que havia 

adquirit una part important de la cultura Alemanya en reacció a la ideologia que havia 

tractat d‘imposar França durant l‘època napoleònica. A l‘època de Meyer, però, la 

resistència a l‘adopciñ de la concepciñ progressista començava a fer-se més difícil, de 

manera que a la seua conferència la descriu com si s‘hagués convertit ja en un autèntic 

paradigma entre nombrosos sectors de la societat alemanya: 
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  ―Rodbertus y Bücher no están solos, ni mucho menos, en la defensa de esta concepciñn. 

No son sólo ideas populares las que se han nutrido de la consabida teoría del desprecio por el 

trabajo físico, de la imagen del ciudadano sostenido por el trabajo de otros y que sólo vive para 

las funciones de estado [...] También en los medios científicos están muy extendidas estas ideas; 

las encontramos, no ya solamente entre los economistas, sino incluso entre los historiadores.  

  Tales concepciones nacen, en el fondo, de la quimera de que el desarrollo histórico de 

los pueblos mediterráneos ha discurrido en una línea continuamente ascensional. Esta creencia, 

inspirada ante todo por una necesidad teológica, es celosamente cultivada por la filosofía 

popular, fascinada por la idea de progreso y que tanto gusta de dejarse llevar de las bellas 

construcciones sistemáticas, sin parar atención a los hechos; y se apoya también en la consabida 

división de la historia en los tres períodos de la Antigüedad, la Edad Media, y los tiempos 

modernos. Y, como quiera que la Edad Media despliega ante nosotros el cuadro de una realidad 

totalmente primitiva, se cree obligada a postular de la Antigüedad, venga o no a cuento, 

realidades más primitivas aún.‖ (1983b [1895]: 70-71). 

 

 En aquest fragment, Eduard Meyer delimita clarament els trets principals de la 

concepció progressista de la història, que, com ell mateix reconeix, s‘havia convertit en 

un autèntic paradigma en la interpretació de la història entre molts contemporanis seus.  

Una delimitaciñ tan clara dels trets principals d‘un paradigma només resulta possible 

per part d‘aquells que s‘hi oposen, i al mateix temps, una oposiciñ d‘aquest tipus només 

podia sorgir en un context molt particular, com és el de la universitat alemanya de finals 

del segle XIX. Dins aquesta crítica podem observar com inclou la ―teoria del menyspreu 

del treball‖ que, com hem vist, jugaria un paper fonamental en la interpretació de 

l‘antiguitat del paradigma jurisprudencial-civil, i també de la intepretació primitivista, 

però que al mateix temps, no constituïa només un element propi d‘aquesta línia (o 

línies) interpretativa, sinó que constituïa una idea que apareix present entre molts autors 

des dels inicis del Renaixement. El fet que cal destacar, per tant, no és tant la idea del 

menyspreu del treball, sinó el paper que aquesta adquirí en la interpretació progressista 

de la història, com un element que permetia traçar una diferència clara entre el món 

modern i l‘antic, i mostrés la inferioritat d‘aquest últim. Per altra banda, també hem 

pogut observar com, a partir de l‘obra de Wallon, es comença a fer present la valoraciñ 

positiva del treball pròpia de les societats liberals o burgeses, i que no havia existit 

abans del segle XIX. Un fet que reforçaria la idea del menyspreu del treball entre els 
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antics com un fet negatiu per sí mateix, i no només per les seues conseqüències en el 

funcionament de l‘estructura econòmica general.
236

 

  

 

b) L’evolució econòmica de l’antiguitat segons Eduard Meyer 

 

 A partir d‘aquest qüestionament del nucli de la concepciñ historiogràfica 

d‘autors com Bücher i K. Marx, Meyer estableix la seua pròpia interpretaciñ del: ―curso 

que en realidad siguió el desarrollo económico de la Antigüedad.‖ (1983b [1895]: 71). 

A partir d‘aquí, Meyer exposa les bases principals sobre les quals es fonamentarà la 

―interpretaciñ modernista‖ de l‘economia antiga. Aquesta ja existia, en certs termes, en 

la historiografia anterior, però al mateix temps, la proposta de Meyer resulta totalment 

innovadora, ja que és el primer autor en manifestar la seua intenciñ ―programàtica‖ de 

fer front a la interpretaciñ ―primitivista‖ de la història antiga, pròpia de la concepció 

progressista de la història. Cal destacar aquest fet, perquè a partir de la conferència de 

Meyer, començaran a aparèixer tota una sèrie d‘obres, que defensarien també, de forma 

explícita, la interpretaciñ ―modernista de la història‖. Joves investigadors, com Ulrich 

Wilcken i Mikhail Rostovtzeff, que constitueixen pilars fonamentals de la historiografia 

del segle XX, es posicionaran a favor de la interpretaciñ ―modernista‖ de Meyer, i 

fonamentaran molts punts essencials de les seues obres, en l‘evoluciñ de l‘economia 

antiga traçada per Meyer en 1895.
237

 I un dels punts més importants el constituí la 

interpretació particular que faria Meyer del paper del treball esclau durant determinats 

períodes de la història antiga.   

 

 Eduard Meyer, inicia la seua història econòmica a l‘Antic Orient, en el qual 

haurien existit ja, segons ell, elements econòmics d‘una gran modernitat, com un tàfic 

comercial generalitzat i la utilitzaciñ dels metalls preciosos com a mitjans d‘intercanvi 

(1983b [1895]: 72). Després d‘una anàlisi de diferents aspectes econòmics de les 

societats mesopotàmiques, fenícies i egípcies de l‘antiguitat, Meyer passa a Grècia, on, 

                                                 
236

 Autors del segle XVIII com Montesquieu, Hume i Adam Smith, defensaren el treball lliure com a 

superior a l‘esclau, tant moralment, com en termes macroeconòmics. Per aquest motiu consideraren 

superior l‘època moderna, en què predominava el ―treball lliure‖. A pesar d‘això, cap d‘ells arribà a 

considerar la pràctica del treball com un valor positiu en sí mateix, la qual cosa constitueix un fenomen 

propi del segle XIX, i posterior al derrocament de ―l‘Antic Règim‖, que és quan realment s‘assaenta una 

―ètica del treball‖. El treball de Wallon constitueix la primera de les obres que hem analitzat (en sentit 

cronològic), on hem observat la presència d‘aquesta idea positiva del treball. 
237

 Vid. capítol 6. 2. 
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segons ell, resulta més fàcil identificar el procés evolutiu d‘una forma molt més clara, 

gràcies a l‘existència de majors fonts d‘informaciñ sobre els períodes més primitius de 

la seua història. Meyer inicia aquí la seua anàlisi de l‘evoluciñ econòmica de Grècia per 

―l‘època homèrica‖, deixant de banda el període micènic. Meyer defineix l‘època 

compresa entre els períodes micènic i clàssic com ―l‘edat mitjana grega‖, i durant la 

qual hauria predominat el següent esquema en les relacions de producció: 

 

  ―en esta época, cuyo reflejo son los poemas homéricos, nos encontramos con la 

economía autárquica de la familia como la forma de vida fundamental y decisiva. De un lado 

aparecen los grandes señores territoriales de la nobleza, que viven del trabajo de quienes 

dependen de ellos, a cambio de lo cual les dispensan su protección: de otro lado, una numerosa 

población, en parte libre, sin duda, pero políticamente dependiente de pequeños campesinos, 

arrendatarios, jornaleros y mendigos. A la familia del señor se hallan adscritos numerosos 

obreros que cultivan sus tierras, apacientan sus rebaños y producen o elaboran cuanto necesita la 

casa de su señor [...] 

  Es verdad que la época homérica conoce todavía pocos esclavos comprados, pero 

abundan en ella, en cambio, los siervos y las esclavas hechas prisioneras. Es el mismo cuadro 

con que nos encontramos dondequiera que la agricultura constituye el elemento vital 

predominante de la nación y que hasta hoy sigue existiendo en las regiones en que no penetra la 

agricultura.‖ (1983b [1895]: 80-81). 

 

 La primera conclusiñ que podem extreure d‘aquest fragment és que Meyer 

també fa ús de l‘economia política per a explicar el funcionament de les societats 

antigues, i en aquest sentit, la seua interpretaciñ es pot qualificar tan ―materialista‖ com 

la de Bücher o la de Marx. El punt decisiu que marca la diferència entre Meyer i els 

seus adversaris no és, per tant, l‘ús de l‘economia per a l‘estudi de l‘antiguitat, sinñ 

principalment, la consideraciñ de que aquesta s‘hauria de col·locar en un pla 

d‘inferioritat respecte a l‘època contemporània, i el que era encara pitjor, respecte a 

l‘edat mitjana. Per a defensar aquesta idea, Meyer aplica una crítica relativista a la 

interpretaciñ ―primitivista‖, i fa veure que ―l‘economia de la casa‖ tindria un paper 

predominant en totes aquelles societats que basen la seua economia principalment en 

l‘agricultura. No constituïa, per tant, un tret propi d‘un període històric concret, 

l‘antiguitat, sinñ la característica principal de les economies agrícoles, inclosa l‘època 

contemporània: ―También en nuestros días se procura a sí mismo el campesino, con 

ayuda de sus criados, todo lo que puede‖ (1983b [1895]: 81). Per altra banda, Meyer 

també indica que a ―l‘època d‘Homer‖ haurien existit ja artesans (els δημιοσργοί) que 
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vivien del seu treball (en contra de l‘esquema de Bücher), i comerciants marítims 

(empresa que no tenien problema en practicar els mateixos nobles).  El comerç marítim 

es convertiria, de fet, en un dels elements que activarien la transformació de la societat 

grega d‘una forma més evident a partir del segle VIII, de forma que donarà pas a 

l‘estructura social característica de l‘època clàssica. En aquest procés de transformaciñ 

l‘esclavatge jugaria un paper important: 

 

  ―Este proceso trajo consigo una profunda transformaciñn de las relaciones propias de la 

época homérica. La nueva industria [...] reclama abundante mano de obra. El incremento natural 

de la población no bastaba para atender a esta demanda, tanto más cuanto que la población 

excedente afluía año tras año de la estrechez de la metrópoli a las colonias [...] aparte de que, por 

lo general, los campesinos y los artesanos son poco inclinados al trabajo fabril [...] Todo ello 

hace que se desarrolle, a partir de ahora, una importación intensiva de esclavos, mantenida al 

unísono con el crecimiento y la difusión de la industria y el comercio. [...] ello hace que vaya 

creciendo continuamente el número de los esclavos, hasta rebasar no pocas veces la cifra de la 

poblaciñn de hombres libres.‖(1983b [1895]: 86). 

 

 En aquesta fase de la història de Grècia l‘esclavatge sí que adquireix un paper 

important, segons Meyer. Una importància que es derivaria directament de l‘ampliaciñ 

del sector productiu lligat al comerç a l‘exterior (que Meyer anomena ―indústria‖). 

D‘aquesta manera, Meyer trenca amb la concepciñ de Bücher que lliga l‘esclavatge a la 

mateixa estructura socioeconòmica de les societats antigues. Per a Meyer, en canvi, la 

importància del nombre d‘esclaus en les societats gregues seria el resultat directe de 

circumstàncies econòmiques específiques, i al fet que l‘excedent de poblaciñ que es 

podria haver convertit en mà d‘obra assalariada per al treball industrial, emigrà cap a les 

colònies, on tenien possibilitats ―d‘adquirir terres i propserar‖. Meyer afegeix, a més, 

que els camperols i els artesans mostraven ―escassa predisposiciñ‖ cap al treball 

―fabril‖. Ara bé, a diferència de molts dels seus predecessors, Meyer no responsabilitza 

al treball esclau de la transformació radical que es comença a produir en la societat 

grega en aquest moment, sinñ a la difusiñ d‘un nou sistema econòmic (industrial i 

comercial), que donaria entrada a ―l‘economia monetària‖, i que canviaria les relacions 

socials entre els ciutadans rics i pobres, com podem observar a continuació: 

 

  ―A partir de ahora [...] se introduce el sistema oriental de circulaciñn y de cambio [...] 

así va gestándose la crisis social de los siglos VII y VI, el movimiento revolucionario que 

conduce al derrocamiento del régimen de la nobleza. 
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  [...] el auge de la economía monetaria mina y desintegra las viejas relaciones 

patriarcales, [...] el campesino va cargándose de deudas y cayendo en la ruina económica, [...] el 

capitalismo desplaza poco a poco a la economía basada en la gran propiedad de la tierra. El 

campesino ya no puede cambiar lo que produce por las mercancías que necesita; se interpone el 

dinero, y los precios de mercado son dictados por las constelaciones del comercio en gran escala, 

por la importaciñn de los productos de ultramar.‖ (1983b [1895]: 87). 

 

 La introducciñ de l‘economia monetària i de la importaciñ ultramarina de molts 

dels elements necessaris per a la vida transformarien profundament la societat grega en 

perjudici dels petits camperols. La descripció que ens fa aquí Mommsen coincideix, en 

bona mesura, amb la que ens fa Mommsen respecte a la introducciñ del ―capitalisme‖ 

en l‘economia romana, i com aquest, sembla observar el procés des d‘una perspectiva 

negativa. Per altra banda, la descripció que ens fa Mommsen és la de la plena assumpció 

de la introducciñ del sistema que Bücher anomena ―economia nacional‖ 

(Vokswirtschaft) en plena època clàssica, la qual cosa suposa un qüestionament directe a 

la teoria ―primitivista‖ en un dels seus punts essencials. No obstant, Meyer, de la 

mateixa manera que Mommsen, sí accepta l‘existència d‘algunes diferències 

estructurals del món antic respecte al modern, que causarien un moviment històric 

divergent al de la història moderna d‘Europa: ―La característica de la trayectoria 

griega, por oposición a la de los tiempos modernos, consiste en que allí es la ciudad el 

exponente único y exclusivo de la vida política‖ (1983b [1895]: 89). L‘admissiñ 

d‘aquesta diferència, no implica l‘acceptaciñ de totes les diferències que autors com 

Foustel de Coulanges atribuïen a la ―ciutat antiga‖, sinñ que Meyer es limita a l‘àmbit 

polític. Un exercici que li resulta necessari per a explicar de quina forma influïren les 

transformacions econòmiques i socials que hem descrit més amunt en l‘evoluciñ política 

de la ciutat grega, a través de la creació del concepte ampli de ciutadania: ―a partir de 

ahora la población campesina se emancipa y el concepto de ciudadano se extiende a 

todos los habitantes libres del campo.‖ (1983b [1895]: 89). En aquest punt, resulta 

destacable que Meyer evite la descripciñ de la forma en què la ―poblaciñ camperola‖ 

aconseguí ampliar el dret de ciutadania, la qual cosa es deriva, molt probablement, de la 

seua ideologia conservadora. Una ideologia que també influeix en el fet que Meyer 

adopte com a pròpies algunes de les crítiques socràtiques al sistema democràtic atenès, 

com el fet que la igualtat general no permetés una submissió de tots als interessos de la 

col·lectivitat, o que no permetés distingir entre ―els homes capaços‖ i els ―incapaços‖ 

d‘intervenir en els assumptes polítics (1983b [1895]: 98). Ara bé, entre les crítiques a la 
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democràcia Meyer no inclou el fet que es tractés d‘una massa ociosa dependent del 

treball esclau, i destaca la idea de que, fou precisament la participació dels treballadors 

en la política, el que caracteritzà la democràcia atenesa (1983b [1895]: 96-97). Aquí 

Wallon coincideix, per tant, amb la tesi defensada actualment per Meiksins Wood 

(1978, 1998), i que com hem vist més amunt, també es troba present en la interpretació 

de Wallon. En aquest punt, Meyer és conscient d‘enfrontar-se amb la concepció que 

predominava al seu temps: 

 

  ―La opiniñn predominante ve en estas ideas actitudes características y específicas de la 

Antigüedad, por oposición a las concepciones modernas; las considera como el reflejo de la 

institución de la esclavitud, del desplazamiento del trabajo físico a los brazos de los esclavos, a 

quienes se despreciaba. Perjuicio totalmente falso: la mentalidad de los tiempos modernos no se 

diferencia en nada, en este punto, de la de los antiguos. (1983b [1895]: 100) 

 

 Meyer afegeix que la idea de que els ciutadans de la democràcia d‘Atenes no 

exercien cap tipus de treball, perquè la totalitat d‘aquest es trobava en mans dels 

esclaus, resulta totalment falsa. Aquesta es correspon al desig dels enemics del sistema 

democràtic, com els membres de l‘escola socràtica, que preferien règims de tipus 

aristocràtic, com l‘espartà (1983b [1895]: 98-100). 

 

 A pesar d‘això, l‘esclavatge sí que hauria jugat un paper important en un 

moment concret de la història de l‘antiguitat segons Meyer (i no durant tota l‘edat 

antiga, com interpretaven Marx i els ―primitivistes‖).
238

 Tal i com hem vist més amunt, 

Meyer considerava que l‘augment dels intercanvis comercials, la producciñ industrial, i 

de l‘economia monetària, provocà una forta transformaciñ en moltes de les poleis 

gregues. Entre aquestes transformacions, calia destacar la importaciñ massiva d‘esclaus 

comprats, primer en el sector industrial, però més tard també en el sector agrícola, on es 

produeix una substituciñ progressiva de la petita propietat orientada a l‘autoconsum (i 

cultivada per la població autòctona), a la gran propietat orientada al comerç exterior (on 

predomina l‘ús de la mà d‘obra esclava). Meyer ens descriu així aquest procés:  

 

  ―La agricultura no es ya rentable y, en los casos en que se la explota intensivamente, va 

penetrando también en ella la empresa capitalista, la propiedad de la tierra se concentra en manos 

                                                 
238

 I abans d‘ells, els representants del paradigma jurisprudencial civil durant el segle XVIII 

(Montesquieu, Hume, A. Smith, etc), tal i com hem mostrat a l‘apartat 4. 
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de los ricos y se extiende en el campo la mano de obra esclava. La población campesina, que 

antes vivía de la agricultura, tiende a refluir a las ciudades [...] 

  Se manifiesta aquí la fuerza desintegradora y corrosiva de la esclavitud, que entorpece y 

restringe considerablemente [...] el acceso a la industria de la parte de la población privada de 

medios de vida. Paralelamente con el gran capital va desarrollándose, así, un pauperismo sin 

cesar creciente. En la Atenas del siglo V, aunque existiera, no lo vemos todavía, pues la poderosa 

ciudad puede alimentar y sostener a sus pobres [...] pero, al derrumbarse el poder de Atenas, esta 

realidad se manifiesta cno mucha mayor fuerza.‖ (1983b [1895]: 106).  

 

 En aquest punt, Meyer no presenta cap diferència amb cap dels predecessors que 

hem estudiat prèviament. De fet, l‘esquema que presenta aquí de l‘impacte que 

representà per a la societat grega la introducció del treball esclau coincideix plenament 

amb l‘explicaciñ que estableix Adam Smith a La Riquesa de les Nacions (1776) del 

mateix fenomen. Però durant l‘època de Meyer, l‘esquema que presenta aquí, ja podia 

presentar certes reaccions. En primer lloc, per la utilitzaciñ del terme ―capitalistes‖, que 

com hem vist més amunt, ja era rebutjat pel mateix Marx entre els anys 1857-58 

(Formen) com a forma de referir-se als grans propietaris de terres romans, i més tard pel 

mateix Bücher. En segon lloc, la idea de que la utilitzaciñ de la mà d‘obra esclava per 

part d‘aquests ―capitalistes‖ (tant en el camp com en la indústria), provoqués una 

pauperitzaciñ de la poblaciñ autòctona. Aquesta idea l‘hem trobat ja present entre 

diversos autors del segle XVIII, com Adam Smith o Mitford, però cap a la dècada de 

1890 començarà a despertar reaccions. Segons K. Bücher i els seus seguidors, a 

l‘antiguitat no havia existit una ―competitivitat‖ entre el treball lliure i l‘esclau, ja que 

l‘estructura social i mental d‘aleshores no ho permetia. Des d‘aleshores, aquest s‘ha 

convertit en un dels principals motius de debat entre els estudiosos de l‘esclavitud 

antiga. Autors antimarxistes, però interessats pels temes econòmics, com Rostovtzeff i 

W. L. Westermann,
239

 es convertiran en defensors de la tesi de la ―competitivitat‖ entre 

el treball esclau i el lliure, mentre que la majoria de marxistes,
240

 així com els seguidors 

no marxistes de les tesis primitivistes, com Finley,
241

 mantindran la posició contrària. 

 

 A partir d‘aquí es deriva una conclusiñ important: l‘esquema plantejat per 

Eduard Meyer en 1895 no entra necessàriament en contradicció amb tots els elements 

que havien caracteritzat el paradigma jurisprudencial-civil en un primer moment, i que, 
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 Rostovtzeff (1995b [1926]), Westermann (1942, 1943). 
240

 Vid., per exemple, Annequin et. al. (1979). 
241

 Finley (1974a, 1983a, 1982). 
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més tard, es converteix en la base de la interpretaciñ històrica de l‘economia política, i, 

en termes més generals, de la interpretació liberal (o burgesa) de la història. Així, per 

exemple, la qüestió terminològica no resultava un tema polèmic per a Rodbertus, que en 

el seu article de 1865 utilitza el terme ―capitalistes‖ per a referir-se als grans propietaris 

romans a partir del període imperialista (és a dir, a partir de la II Guerra Púnica), en els 

mateixos termes en què ho feia Mommsen (la font principal de Rodbertus), i més tard 

recolleix Meyer en la conferència de 1895. Marx, en canvi, no considerava adequat l‘ús 

d‘aquesta terminologia, de la mateixa manera que Bücher, i en el segle XX faran Finley 

i Karl Polanyi (1976). Per altra banda, el tema de la ―competitivitat‖ entre el treball 

esclau i el lliure, que no serà acceptat per Bücher, Finley, Polanyi i la majoria de 

marxistes, és presentada inicialment per Meyer en uns termes que no entren en 

contradicciñ amb la interpretaciñ d‘Adam Smith de la història econòmica grega i 

romana, i en certa mesura, també el Marx de les Formen.
242

 

 

 A partir d‘aquí, i d‘acord amb la tesi principal de Mommsen a la Història de 

Roma, Meyer vincula l‘entrada en decadència d‘Atenes i la resta de poleis gregues en el 

segle IV a. C., amb el moviment expansiu d‘aquests ―capitalistes‖ que eren, en bona 

mesura, els responsables de la destrucciñ de l‘estructura social sobre la qual es 

sustentava la polis. L‘augment de la pauperitzaciñ de la poblaciñ autòctona augmentà la 

inestabilitat, tant a l‘interior de les polis, com en les relacions entre elles, així com la 

difusiñ d‘exèrcits mercenaris, en els quals s‘allistaven els ciutadans empobrits (Meyer, 

1983b [1895]: 106-107). Així doncs, l‘esclavatge hauria tingut un efetcte negatiu sobre 

la població grega, però cal indicar aquí, que per a Meyer, el principal culpable d‘aquesta 

situaciñ no és l‘existència de la instituciñ de l‘esclavatge en sí, i de l‘augment 

conjuntural del nombre d‘esclaus, sinñ principalment dels capitalistes, que amb 

motivacions lucratives i especulatives havien deixat als sectors més humils sense terres 

en les quals treballar, i sense la possibilitat de treballar a la producciñ ―industrial‖ com a 

assalariats, ja que aquí també predominava la utilitzaciñ de la mà d‘obra esclava. 

 

 La visió negativa que ens ofereix aquí Meyer dels ―capitalistes‖ grecs 

coincideix, en bona mesura, amb la que trobàvem a l‘obra de Mommsen respecte a 

l‘època romana (la descripciñ és pràcticament simètrica). No obstant això, cal indicar 

                                                 
242

 El que sí entrarà en contradicciñ amb l‘esquema de Smith, i especialment, el de Marx, és els termes en 

què presenta aquesta ―comptetivitat‖ més tard Westermann (1942, 1943). 
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també que a la conferència de Meyer no trobem una valoració més positiva de les 

relacions socials de l‘ordre jeràrquic de l‘època arcaica, i que sí trobem, per altra banda, 

una valoració altament positiva del creixement de les ciutats, de les relacions 

comercials, i especialment, del progrés de la ciència i la cultura, que es produeixen a 

l‘època clàssica. A l‘obra de Meyer no trobem, per tant, res semblant a la idealitzaciñ de 

la societat representada pels poemes homèrics que trobem a les obres dels seus 

contemporanis, F. Nietzsche i E. Rohde (amb una clara concepció essencialista i 

romàntica de la cultura i la ―raça‖ gregues), sinñ que pel contrari, es mostra clarament 

partidari de l‘època clàssica, en què el pensament laic hauria experimentat un 

creixement molt major. En tots aquests camps, l‘entusiasme de Meyer pel gran 

desenvolupament del nivell de vida, de ―civilitzaciñ‖, de l‘art, la cultura i el pensament, 

durant determinats períodes de l‘antiguitat, constitueix un precedent clar del pensament 

i l‘obra de M. Rostovtzeff, i que es posa de manifest en fragments com el següent, en el 

qual Meyer descriu les transformacions materials vinculades a l‘inici de l‘etapa 

hel·lenística: 

 

  ―Pasemos ahora al período del helenismo. Se abre a la circulacion todo el Oriente y se 

entregan, con ello, a la superpoblación de Grecia mercados de una extensión incalculable. Los 

guerreros y comerciantes afluyen al Asia. La fundación ininterrumpida de ciudades, que son, 

aquí como en toda la Antigüedad, los verdaderos exponentes de la clutura y el gran vehículo de 

su difusión, atraen al Oriente a la órbita de la cultura griega y elevan ésta al rango de cultura 

universal.‖ (1983b [1895]: 108). 

 

 Així doncs, de la mateixa manera que en Mommsen, a l‘obra de Meyer 

descobrim una valoració positiva dels canvis que suposava el pas d‘una societat 

―medieval‖, com la de l‘època homèrica, a una altra ―moderna‖, com és la de l‘època 

clàssica, al mateix temps que condemna altres elements d‘aquesta transiciñ: el 

desenvolupament de les pràctiques econòmiques ―capitalistes‖, iespecialment, a partir 

del moment en què es converteixen en les responsables de la pauperització de la 

població autòctona (en aquest camp coincideix plenament amb Mommsen); i 

l‘excessiva participaciñ de les classes populars en la política durant el període de la 

democràcia atenesa (en aquest camp, en canvi, no coincideix amb Mommsen, que era 

d‘idees més democràtiques). No trobem, per tant, a l‘obra de Meyer una concepciñ 

unitària dels efectes de la ―modernitzaciñ‖, la qual ens mostra, de la mateixa manera que 

al pensament de Mommsen, l‘adopciñ d‘alguns dels elements de la concepciñ liberal (o 
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burgesa) de la societat ideal, mentre que en rebutjava altres (significativament, el que 

anomena ―pràctiques capitalistes‖, i ―l‘excessiva‖ democratitzaciñ de la política). No 

resulta, per tant, adequat descriure a Meyer com ―antil·liberal‖, ja que a la seua obra hi 

ha una clara valoraciñ negativa del que ell anomena ―edats mitjanes‖ (tant l‘època 

homèrica, com l‘edat mitjana europea). Però per altra banda, tampoc podem descriure a 

Meyer com un partidari acrític del pensament liberal, perquè resulta evident que no era 

un partidari absolut de la teoria econòmica del pensament econòmic d‘Adam Smith, ni 

tampoc del liberalisme radical de Mommsen.  

 

 Per altra banda, existeix un element de la concepció historiogràfica de Meyer 

que cal destacar, perquè contrasta fortament amb la concepció que predominà al segle 

XIX. Tal i com hem vist entre els autors anteriorment estudiats, des de Condorcet i 

Niebuhr a Mommsen i Marx, i de Rodbertus a K. Bücher, és que en tots ells predomina 

la idea, procedent de la metodologia d‘anàlisi de Montesquieu i de la filosofia jurídica 

escocesa del segle XVIII, de que totes les grans transformacions històriques, és a dir, 

allò que marca el ―desenvolupament‖ (progressista, segons aquests autors) de les 

societats al llarg del temps, s‘explicava per la dinàmica interna l‘anàlisi dels 

components principals de l‘estructura d‘aquestes societats. L‘anàlisi històrica requeria, 

per tant, de l‘estudi dels elements essencials que componien aquestes societats 

(l‘organitzaciñ social i jurídica, l‘economia, i en ocacions també, la mentalitat i la 

religiñ). Front a aquest esquema, d‘anàlisi centrat en els factors interns de la societat, 

Meyer utilitza també l‘anàlisi de les repercussions que tenia, per al desenvolupament 

intern de determinades societats, l‘entrada en contacte amb altres societats amb nivells 

d‘organitzaciñ econòmica, social i institucinal diferents, a través del comerç, les 

relacions polítiques, o la guerra i la conquesta. Així, segons Meyer, l‘inici de l‘etapa 

hel·lenística suposaria l‘augment dels intercanvis culturals enter l‘Orient, Egipte i 

Grècia, així com el creixement i fundaciñ de noves ciutats a l‘Orient, que s‘omplirien 

d‘una densa poblaciñ de: ―industriales, comerciantes y gentes emprendedoras‖ (1983b 

[1895]: 109). Però al mateix temps, les ciutats de la pròpia Grècia continental entren en 

una situaciñ d‘estancament, i fins i tot, de decadència, que Meyer explica de la següent 

manera: 

 

  ―Frente a esta trayectoria que siguen las cosas en el Oriente, nos encontramos con el 

retroceso que se acusa en la metrópoli griega. Contribuye esencialmente a fomentar este proceso 
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el constante reflujo de la población hacia el Oriente y las sacudidas políticas que no dejan al país 

punto de sosiego. Pero el factor más importante de todos es el desplazamiento de la situación 

mundial: Grecia ha dejado de ser el centro político y comercial del mundo. Atenas se encuentra 

ahora al margen de la gran ruta del comercio: su importancia sólo estriba ya en ser la metrópoli 

espiritual del mundo y, al mismo tiemop, el hogar de los placeres más refinados.‖ (1983b [1895]: 

109).  

 

 La dinàmica històrica no s‘explica només, per tant, pels canvis estructurals 

interns de cada societat, sinó que sovint també intervenen circumstàncies externes, 

conseqüència d‘un canvi de l‘ordre polític internacional, com és la constituciñ dels 

regnes hel·lenístics, i com a conseqüència d‘aquest, un canvi general de les rutes 

comercials. La conseqüència d‘aquest canvi de la situaciñ de Grècia en el context polític 

i econòmic de l‘època, aquesta entra en una fase de decadència, que porta a un retorn: 

―a las antiguas condiciones de vida, a la sencillez primitiva‖ (Meyer, 1983b [1895]: 

110). D‘aquesta manera, Meyer dona el cop de gràcia al discurs evolucionista de 

Bücher, ja que: en primer lloc, es produiria una fase de retrocès després d‘una fase de 

gran desenvolupament econòmic, material i cultural (de la qual cosa se‘n deriva la 

conclusió de que no existeix una evolució progressiva lineal); i en segon lloc, aquest 

retrocès no es produeix com a conseqüència de la dinàmica interna de la societat grega, 

sinñ per circumstàncies polítiques d‘ordre internacional (que començaven per l‘èxit de 

la campanya d‘Alexandre Magne). Així doncs, si abans hem destacat el fet que, per a 

Meyer, la difusiñ de pràctiques econòmiques capitalistes, i de l‘extensiñ del treball 

esclau, haurien tingut conseqüències negatives per a la població autòctona, també cal 

destacar que aquestes no haurien sigut les responsables úniques de la decadència de 

Grècia, sinñ que en aquesta també hauria tingut una gran importància l‘expansiñ política 

i militar de Macedònia, i les seues conseqüències posteriors. 

 

 A continuaciñ, Meyer passa de l‘etapa hel·lenística a la romana, amb la qual 

finalitza la seua exposiciñ. En aquest punt, sorprèn la simplificaciñ que pren l‘exposiciñ 

de Meyer front a la narració anterior, la qual cosa sembla derivada del seu escàs 

coneixement de la realitat romana, respecte a les anteriors, que havien sigut, i eren, el 

seu focus d‘interès principal en l‘elaboraciñ de la Història de L‟antiguitat. La descripció 

de Meyer es limita aquí al que, sembla ser, un ràpid resum de les tesis principals de la 

Història de Roma de Mommsen: 
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  ―Pasemos ahora a Roma, y directamente al Imperio romano. La formidable crisis en que 

se hundió la República, las repercusiones sobre Italia de al dominación mundial [...] que hicieron 

necesaria la institución de ejércitos permanentes, la penetración en la agricultura de la esclavitud 

en gran escala y el desarrollo de una economía de pastos, la ruina de lso campesinos itálicos y, 

como consecuencia de ello, el hundimiento de las bases del ejército republicano [...] la formación 

de inmensos capitales y de gigantescos latifundios, por una parte, y de otra, la aparición de un 

proletariado desposeído cada vez más extenso, al paso que iba reduciéndose más y más, entre 

ambos extremos, el sector social del a clase media.‖ (1983b [1895]: 113) 

 

 El ràpid resum, quasi accelerat, que realitza aquí Meyer de les condicions que 

causaren la transformaciñ de l‘imperi romà pareixen tenir, com a font principal, a 

Mommsen, tot i que aquest no apareix citat. A pesar d‘això, els elements que acabem 

d‘enumerar no constitueixen, per a Meyer, l‘únic motiu de la decadència de Roma, si no 

que aquesta s‘hauria produït, també, en el camp de les mentalitats, com a conseqüència 

de la difusió de la cultura cap als estrats més baixos de la societat, i la irrupció de la 

segona sofística i del cristianisme en el camp del pensament (1983b [1895]: 117-

118).
243

 Meyer indica, a més, de forma expressa, que l‘esclavitud no s‘hauria trobat 

entre les causes d‘aquesta decadència, ja que aquesta comença a disminuir, precisament, 

durant el període en què l‘imperi romà entra en decadència: ―La esclavitud, en la 

creencia más extendida tiende a ver la raíz de todos los males, lejos de aumentar, 

disminuye en esta época‖ (1983b [1895]: 120).  En tot cas, Meyer ens ofereix també 

una valoració altament positiva del període en què, després d‘una significativa sèrie de 

conquestes, l‘imperi romà s‘estabilitzà i imposà la pau dins les seues fronteres:  

 

  ―El Imperio brindñ al mundo una época de profunda paz, que durñ doscientos aðos [...] 

Un intenso comercio, un intercambio general de productos espirituales y materiales, no 

entorpecido opr las barreras fronterizas establecidas entre los grandes territorios, envuelve y 

aglutina todo el mundo civilizado de esta época.‖ (1983b [1895]: 115). 

 

 La visió de Meyer dels períodes de màxim desenvolupament econòmic i material 

de les societats grega, hel·lenística, i romana, és, per tant, la mateixa. Aquests són 

descrits positivament, en termes generals, tot i que també indica en tots ells fenomens 

que presagiaven els símptomes futurs de la decadència, o com a mínim, posaven de 

manfiest que no tot funcionava a la perfecció. En tot cas, sembla fer-se evident que 

Meyer també reprodueix la crítica al ―capitalisme‖ que havia mogut a autors tan 
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 Vid. el fragment citat més amunt, a l‘apartat 5. 5. 3. a. 
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diversos com Mommsen, Marx i Rodbertus, i que tingué una gran importància en 

l‘Alemanya del segle XIX, que es mogué entre l‘euforia per la instauraciñ de règims 

liberals, i al mateix temps, la reacciñ contra la preponderància britànica en l‘ordre 

econòmic mundial, i en el poder destructor de les estructures socials tradicionals de 

l‘economia de mercat (que també podem anomenar liberal o capitalista). Aquest fet es 

posa de manifest quan Meyer indica la responsabilitat que tingué el desenvolupament de 

la ―concentraciñ del gran capital‖ des de finals de l‘època republicana, en un primer 

moment, en la dissolució de les bases socials del sistema romà, i en un segon moment, 

en la decadència del sistema de benestar material general que havia existit durant els dos 

primers segles de l‘imperi: 

 

  ―el retroceso económico de la prosperidad y del censo de la población [...] La causa más 

importante de este proceso es la constante acumulación del gran capital [...] El gran capital 

concentra en sus manos la propiedad de la tierra, haciendo imposible la existencia de una 

vigorosa clase campesina. [...] Y en nada alteró este estado de las cosas el hecho de que, bajo el 

Imperio, por oposición a lo que había ocurrido en los tiempos de la República, la explotación de 

los esclavos y la agricultura en gran escala retrocediesen en vez de avanzar, dejando paso a la 

agricultura parcelaria, a base cultivadores libres [...] los coloni‖ (1983b: 124). 

 

 Al costat d‘aquest procés, Meyer destaca també com a negatiu el creixement 

―desmesurat‖ de les ciutats, on també s‘imposarien relacions econòmiques dominades 

pel ―capital‖. Segons Meyer:  

 

  ―Este proceso puede desarrollarse larvadamente durante siglos, sin que sus devastadores 

efectos salten a la vista del hombre inexperto, ante cuyos ojos el brillo aparente y el incremento 

de la riqueza nacional ocultan de un modo capcioso la malsana realidad: hasta que, de pronto, se 

ponen claramente de manifiesto las desastrosas consecuencias, y la ruina de la población 

campesina se contagía a la ciudad. El comercio y el tráfico comienzan a estancarse, la industrai 

se paraliza [...] y las ciudades comienzan a languidecer, como antes el campo.‖ (1983b: 126). 

 

 En la realitzaciñ d‘aquest fragment ens sembla evident que Meyer tenia en ment 

la situaciñ de l‘Europa contemporània, que a pesar d‘haver experimentat un gran 

creixement econòmic i del nivell de vida en molts camps, també havia experimentat la 

misèria de la classe obrera (major que la dels antics camperols), i les primeres crisis 

financeres profundes, que tenien efectes traumàtics sobre el conjunt de l‘economia 

(1847, 1870). Les conclusions que es desprenen d‘aquí constitueixen l‘eix de la 
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concepciñ de Meyer de l‘economia contemporània i de l‘evoluciñ històrica, i les podem 

resumir en els tres punts següents: 

 

1. L‘economia capitalista no comportava necessàriament la felicitat col·lectiva, 

sinó més aviat el contrari. Aquesta porta, a curt termini, a conseqüències 

socials desastroses, i a llarg termini, a l‘estancament general de l‘economia. 

2. Els períodes d‘expansiñ del nivell de vida, l‘economia, i de la cultura, són 

positius, però no perduren eternament. La conclusió és que no existeix una 

única línia del progrès. 

3. L‘oposiciñ a la concepciñ progressista creada en el segle XVIII pels 

membres del ―paradigma jurisprudencial-civil‖ i per la ―ideologia whig‖, que 

al segle XIX es converteix en la concepció històrica liberal o burgesa, i que 

es converteix en paradigma a França, Gran Bretanya, i en el cas alemany, 

entre els economistes. 

 

 La conclusió final és que Meyer ataca la concepció progressista, en primer lloc, 

per oposició als pensadors de tendències socialistes, com Rodbertus i Bücher, però en el 

fons, Meyer s‘oposa també a tota la teoria històrica i econòmica defensada per Adam 

Smith, i convertida en paradigma entre molts sectors. Per altra banda, cal destacar també 

que Meyer elabora la resposta a aquesta teoria interpretativa des d‘una reinterpretaciñ 

general de ―l‘evoluciñ econòmica de l‘antiguitat‖, i per tant, de bases materialistes. 

Aquest fet explica l‘èxit de la línia traçada per Meyer en aquesta conferència en la 

historiografia del segle XX, no només entre els seguidors més entusiastes i fidels dels 

seus plantejaments, com Michel Rostovtzeff, sinó també entre autors i corrents que 

partien de plantejaments molt diferents, com Max Weber, i en una època molt més 

recent, els membres de l‘anomenada ―escola Gramsci‖ italiana. El motiu d‘aquests 

últims per l‘obra de Meyer es deriva del fet que aquesta permet trencar amb 

l‘esquematisme i el dogmatisme que prengué el paradigma liberal progressista (hereu 

del jurisprudencial civil) entre molts economistes i historiadors dels segles XIX i XX, 

tant en la seua vessant purament liberal, com en la socialista i marxista. 
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5. 5. 4. LA CONTRIBUCIÓ DE MAX WEBER 

   

 

a) La formació de Max Weber: Mommsen i la Història agrària 

 

 La conferència que pronuncià Eduard Meyer en 1895 causà un fort impacte en la 

hsitoriografia alemanya de l‘època. Per un costat, fou l‘objecte d‘una acollida general 

positiva entre el conjunt dels especialistes en l‘antiguitat del país germànic, tal com ha 

indicat M. I. Finley (1982: 55-61). Però al mateix temps, la intervenció de Meyer també 

provocà la reacciñ d‘alguns investigadors que sortiren en defensa de Bücher, que també 

cal destacar. En aquest sentit, el 1896, apareixia publicada ja una recenssió crítica de la 

conferència de Meyer per part de l‘especialista en la història de la Itàlia tardo-antiga 

Ludo Moritz Hartmann.
244

 És important destacar que Ludo Moritz havia sigut deixeble 

de Mommsen, fou membre del partit socialdemòcrata (SPD), i al mateix temps, fou un 

dels cofundadors de la Zeitschfrift für Sozial un Wirtschaftgeschichte (Mazza, 1985: 

530). Però la resposta a Meyer que ens interessa destacar més, per les enormes 

repercussions que tindria en l‘estudi de l‘esclavitud antiga al segle XX, fou la del 

conegut sociòleg Max Weber, i la seua conferència Die Sozialen Gründe des 

Untergangs der antiken Kultur [―Les causes socials de la decadència de la civilitzaciñ 

antiga] (1896). 

 

 Actualment, el nom de Weber és conegut en el camp de les ciències socials, 

especialment, per la seua contribució en el camp de la sociologia, però en realitat la seua 

recerca abarca tota una sèrie d‘elements que també sñn clau en els camps de 

l‘economia, els estudis jurídics i la història. Concretament, la contribuciñ de Weber en 

el camp de la història antiga fou d‘una enorme importància. Però arribats a aquest punt, 

cal fer una diferenciació important entre tres aspectes importants: 

 

1. L‘impacte de les propostes de Weber en el context concret en què foren 

publicats els seus treballs (això és, l‘Alemanya de la dècada de 1890 a la de 

1920). 
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 La recenssió aparegué publicada a la Zeitschrift fur Sozial und Wirtschaftsgeschichte, IV, 1896, p. 153 

i segs. (apud. Mazza, 1985: 530). 
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2. La influència de les tesis de Weber en la historiografia de l‘antiguitat 

immediatament posterior. 

3. La relectura de l‘obra de Weber que, des de la dècada de 1960, han realitzat 

diversos investigadors, entre els quals podem destacar els noms de 

Capogrossi Colognesi, Schiavone i Finley. 

 

 Destaquem això, perquè cada un d‘aquests contextos de difusiñ de l‘obra de 

Weber es produeix en àmbits diferenciats (i només parcialment lligats entre sí), i com a 

conseqüència, tindrien repercussions diferents sobre la historiografia actual. Així per 

exemple, la intervenció de Weber en el debat entre Bücher i Meyer tindria una 

repercussió immediata sobre les obres de Meyer, Rostovtzeff i Ciccotti, però només en 

alguns elements puntuals. Però el debat sobre l‘economia antiga experimentà una 

aturada sobtada a partir de la I Guerra Mundial, en part per la ruptura de llaços entre 

acadèmics europeus arran de la guerra, però sobre tot, perquè després de 1918, es 

produeix una davallada significativa per les aproximacions de caràcter socio-econòmic i 

estructuralista  a la història entre tots aquells historiadors que no són marxistes (amb la 

significativa excepció de Rostovtzeff).
245

 Resulta curiós destacar que fou precisament 

en la historiografia marxista d‘aquest període, on es produeix una major influència de 

les tesis de Meyer i Weber, ja que constituïen els referents més importants dels quals 

comptaven per a l‘estudi de la història econòmica de l‘antiguitat.
246

 A partir d‘aquí, 

trobem una de les línies principals de transmissió de la interpretació econòmica de 

Meyer i Weber a la historiografia actual, cosa que considerem interessant destacar, 

perquè a partir de la dècada de 1930, la historiografia marxista començaria a rebutjar els 

noms d‘aquests historiadors, com a símbol de la tendència a la qual s‘enfrontaven.  

 

 Per últim, cal destacar la ―relectura‖ de Weber realitzada per autors com Finley, 

K. Polanyi, Capogrossi Colognesi, i Schiavone, que iniciaren, des de plantejaments 

diversos, una revisiñ conscient de la història econòmica de l‘antiguitat tal com havia 

sigut entesa fins aleshores, amb l‘objectiu explícit de superar els termes en què s‘havia 
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 Vid. capítol 6.2.1. Cfr. Momigliano (1980f: 306-309).   
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 Vid. apartat 6.3.2.a. 
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desenvolupat aquesta durant les dècades centals del segle XX entre les posicions 

enfrontades dels historiadors marxistes i els antimarxistes.
247

 

 

 La importància de Max Weber en el camp de la interpretació de la història 

econòmica de l‘antiguitat és, per tant, de gran importància, a pesar de que actualment 

siga ignorat per molts investidaors. Per aquest motiu, considerem interessant repassar 

alguns dels punts de la formació de Weber i la seua ideologia.   

  

 Max Weber (1864-1920) fou fill d‘un diputat del ―Partit Nacional-Liberal‖, que 

s‘havia format com a jurista, i que tenia bones relacions amb alguns dels polítics i 

intel·lectuals més importants del Berlín de l‘època, entre els quals es trobaven Dilthey i 

Mommsen. En 1884 emprengué l‘estudi de jurisprudència a Berlín, on s‘interessà també 

per altres camps d‘estudi, com l‘economia política, la teologia i la història (on rebé 

classes de Mommsen, que li causà una forta impressió). En 1889 defensà la seua 

―primera‖ tesi doctoral, anomenada Zur Geschichte der Handelsgesellschaften im 

Mittelalter [―Sobre la història de les societats mercantils a l‘edat mitjana‖], en la qual 

Weber ja realitza una primera combinaciñ d‘elements d‘història jurídica, amb altres 

d‘història econòmica. A aquest primer treball d‘investigaciñ, seguí la ―tesi 

d‘habilitaciñ‖, on realitza ja un treball d‘importància en els camps del dret romà i la 

història de Roma. Es tracta de l‘obra, Die Römische Agrargeschichte in ihrer Bedeutung 

für das Staats- und Privatrecht [―La història agrària romana i la seua significaciñ per al 

dret públic i privat‖], en la qual realitza una reconstrucciñ de l‘evoluciñ històrica de la 

propietat agrària a Roma a partir d‘un estudi de les fonts jurídiques, i especialment, dels 

textos dels agrimensors.
248

 A la introducciñ de l‘obra Weber indica que la seua obra 

naixia en relació al debat obert sobre el desenvolupament històric del colonat a partir del 

treball de Savigny, en el camp de la jurisprudència, i de Rodbertus, en el camp de 

l‘economia. Això ens posa de manifest que l‘assaig de Rodbertus sobre el caràcter de 

l‘economia romana en comparació a la moderna, tingué un impacte més vast del que 

actualment es tendeix a considerar, i que Karl Bücher no fou l‘únic influït per les seues 

tesis. A la Història Agrària, Weber estableix distàncies amb el treball de Rodbertus (al 

qual critica per haver comès ―errors‖ induït per la seua ―fantasia desbordant‖), però al 
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 Capogrrossi Colognesi (1990, 2000); Finley (1974a, 1983a); Polanyi (1976); Schiavone (1989a, 2002). 

Sobre el debat entre ―marxistes‖ i ―antimarxistes‖ vid. Finley (1982). 
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 Entre els estudis recents d‘aquesta obra, i del seu significat per a l‘estudi actual de l‘economia romana, 

cal destacar els de Capogrossi Colognesi (1990, 2000) i John Love (1986a, 1986b, 1991). 
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mateix temps, destaca la seua contribució en replantejament del funcionament de 

l‘economia romana (Weber, 1982a [1891]: 8). D‘aquesta manera, Weber comença a 

posar de manifest, des de ben promte, el seu interès per l‘economia antiga, la qual cosa 

explica la seua destacada participaciñ en el debat entre ―primitivistes‖ i ―modernistes‖. 

 

 Per altra banda, Weber també destaca a la introducció els que ell considera els 

seus dos mentors principals: Theodor Mommsen, que descriu com el principal expert en 

el dret públic i administratiu romà (Weber, 1982a [1891]: 9), i August Meitzen, que era 

una de les principals autoritats de l‘època en l‘estudi de la propietat de la terra durant el 

període medieval (Momigliano, 1982a: 29). Això situa a Weber com un dels primers 

autors en unir aquestes dues corrents d‘estudis (l‘econòmica i la jurídica) en un únic 

estudi, que, a més, estava el·laborat des d‘una perspectiva clarament històrica.
249

 G. H. 

Mueller (1986) ha destacat la importància del punt de partida jurídic en la formació de 

Weber, així com la presència de Mommsen i Meitzen, en el fet que el jove investigador 

adoptés una  perspectiva d‘anàlisi de la història que podem qualificar de materialista i 

estructuralista. Mueller ha destacat, a més, que la Història agrària de Weber posseïa 

importants connexions amb la Història de Roma de Mommsen, com per exemple, en la 

interpretaciñ de l‘evoluciñ de les institucions romanes com un producte de la lluita de 

classes (1986: 10). Aquest fet no invalida, en cap cas, que Weber i Mommsen 

defensaren opinions fortament contràries en la interpretació de determinades figures 

jurídiques, i com a conseqüència d‘això, mantingueren un animat debat durant la dècada 

de 1890.
250

 Però la polèmica en aquestes qüestions no impediria a Mommsen afirmar 

que no coneixia a cap estudiant amb majors aptituds per a continuar la seua recerca en la 

història i el dret romans que Max Weber (Capogrossi Colognesi, 1990: 313-314).  

 

 La Història agrària de Weber també seria valorada per Eduard Meyer, que a la 

conferència de 1895 la cita en dues ocasions per tal de fonamentar les seues tesis en 

contra de les de Rodbertus i Karl Bücher (Meyer, 1983b: 66, 127). Aquí Meyer sembla 

fixar-se, principalment, en el fet que l‘obra de Weber s‘oposava a una de les tesis 

principals de l‘assaig de Rodbertus: la idea, segons la qual, l‘economia de l‘època 

romana s‘havia desenvolupat exclusivament en l‘àmbit de l‘oikos. Front a aquesta idea, 

Weber realitza una reconstrucció de la història agrària de Roma, segons la qual, s‘hauria 
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 Cfr. Momigliano (1982). 
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 Vid. Capogrossi Colognesi (1990: 313-330; 2000: 81-125), Mueller (1986). 
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produït una evoluciñ des d‘un primer moment, en què s‘explotava la terra de forma 

col·lectiva, a un segon moment, en què comença a aparèixer la propietat privada de la 

terra, l‘ager privatus. Un procés que segons Weber es produeix de forma progressiva, a 

través de diferents estadis, ja que en un principi, només els béns transportables podrien 

ser considerats propietat privada (res mancipia), mentre que en un segon moment, ja 

s‘introduïria l‘ús privat de la terra: primer a través de la fórmula de la possessio, després 

a traves d‘un control que permetia, no només el seu ús, sinñ també la seua venda a 

tercers (Weber, 1982a [1891]: 41-95). En tota aquesta descripció es fa evident la 

importància de la recerca sobre les formes de propietat desenvolupada a Alemanya des 

dels temps de Niebuhr i Savigny, que, com hem vist, suposà una autèntica revolució en 

l‘estudi de la societat romana durant l‘època arcaica, la comprensiñ de la seua història, 

així com de la seua organització jurídica i econòmica.  

 

 Aquest procés de desenvolupament progressiu de la propietat privada es 

reforçaria, segons Weber, amb l‘expansiñ territorial de Roma, durant la qual, els grans 

propietaris començarien a desenvolupar ―mètodes capitalistes‖ a través de la 

concentraciñ de terres i l‘acumulaciñ de capital (Weber, 1982a: 96-97). Així doncs, 

segons Weber, l‘establiment d‘una aparent ―igualtat jurídica‖, emmascararia en la 

realitat, la difusiñ de ―pràctiques capitalistes‖ de concentraciñ de terres i proletarització 

dels antics camperols (que emigraven a les ciutats), la qual cosa suposava una 

transformaciñ radical de l‘estructura social sobre la qual s‘havia fonamentat la societat 

romana (això és, la figura del ciutadà-propietari-soldat) (Weber, 1982a: 96-97). La 

interpretació general de la història de Roma de Weber és, com es pot observar, idèntica 

a la traçada per Mommsen. 

 

 Weber atorga un paper transcendental en aquest procés l‘apariciñ de la ―vil·la 

esclavista‖ (tot i que ell, no fa servir aquesta expressió), com una unitat productiva 

orientada a l‘exportaciñ, i que feia servir com a mà d‘obra principal els esclaus. Aquests 

trets, que caracteritzen el concepte de ―vil·la esclavista‖ tal com és entès en 

l‘actualitat,
251

 els trobem clarament exposats en la següent descripció de Weber dels 
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 La definició més completa de la concepciñ que predomina actualment de la ―vil·la esclavista‖ és la de 

Carandini (1988), que cita a Weber entre els seus referents teòrics (1988: 12). Cal tenir, no obstant, la 

discrepància que existeix entre ―l‘escola italiana‖, representada per Carandini, i ―l‘anglosaxona‖, 

representada per Finley (1974a), pel que respecta a la major o menor importància de l‘activitat econòmica 
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―treballadors agrícoles‖ del període que ocupa entre els últims segles de la República i 

els inicis de l‘Imperi:
252

 

 

  ―Todos aquellos sectores de la producciñn agrícola que podían ser explotados en sentido 

comercial y también especulativo, especialmente la viticultura y la olivocultura, normalmente 

eran administrados de forma directa por los propietarios [...] la forma de gestión más frecuente 

era aquella que se servía de esclavos [...] sobre esto los Scriptores rei rusticae no dejan ninguna 

duda‖ (1982a: 169-170).
253

 

 

 A partir d‘aquí ens sembla indicat destacar el nom de Weber com un dels 

creadors del concepte de ―vil·la esclavista‖ que posseïm en l‘actualitat. Una nociñ 

historiogràfica que fa ja la seua primera aparició en la tesi de 1891, i que rebrà un major 

desenvolupament en la conferència de 1896, com tindrem oportunitat de comprovar. 

Arribats a aquest punt, cal destacar l‘ús que fa Weber dels agrònoms llatins (els 

―scriptore rei rusticae‖) com a font d‘informació principal sobre el funcionament 

d‘aquesta d‘aquesta figura econòmica, en comptes dels relats de Posidoni, Plutarc o 

Plini ―el vell‖ que constituïren la font de referència principal fins a principis del segle 

XIX, i que encara tenen importància notable al treball de Wallon, i especialment, al de 

W. Blair. Però ja hem vist més amunt, que a mitjan segle XIX, Mommsen ja comença a 

mostrar una preferència pels agrònoms com a font d‘informaciñ del paper de 

l‘esclavatge en l‘agricultura romana.
254

 En aquest procés degué jugar un paper 

fonamental la voluntat objectivista que caracteritza la historiografia del segle XIX, que 

comença a realitzar una lectura molt més crítica de les fonts clàssiques de la que havia 

predominat durant els segles anteriors.  

 

  Per altra banda, cal destacar, un cop més, que ens trobem en el context 

historiogràfic en el qual nasqué el concepte de la ―vil·la esclavista‖ (no l‘expressiñ en 

sí, sinó la noció historiogràfica).
255

 Tal com hem vist més amunt, Karl Bücher també 

                                                                                                                                               
orientada a l‘exportaciñ de les vil·les, i de la importància d‘aquestes en el conjunt de l‘economia. Una 

―tercera via‖ la trobem en la proposta de Molina Vidal (2002). 
252

 Weber no és gaire precís respecte al període històric en què, segons ell, hauria tingut una major 

importància el model de la ―vil·la esclavista‖.  
253

 Hem fet servir la traducció al castellà de V. A. González (Weber, 1982a). 
254

 Apartat 5. 3. 2. d. 
255

 En cap dels autors de la dècada de 1890 trobem un ús sistemàtic de l‘expressiñ de ―vil·la esclavista‖, 

però la noció es troba clarament present a les obres de Mommsen, Bücher, Weber i Meyer, i entre tots 

aquests, cal destacar expecialment a Weber, que és el que li dedica una major atenciñ a l‘estructura del 

model de vil·la descrit pels agrònoms.  
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faria servir aquesta noció historiogràfica en 1893, al mateix temps que aquest trobava 

importants precedents en els treballs de Mommsen, Marx i Rodbertus, en els quals es 

trobava implícita la idea de la vil·la esclavista. Ens sembla evident que els orígens de la 

concepció de la ―vil·la esclavista‖ de Weber es troben en Mommsen, en el qual ja 

trobem l‘establiment d‘una relaciñ d‘aquesta amb les ―pràctiques capitalistes‖ dels grans 

propietaris romans, i al mateix temps, el caràcter particular de la producció basada en 

aqueta mà d‘obra, que tenia importants repercussions, tant en l‘àmbit econòmic, com en 

el social. Tal com hem vist més amunt, com a conseqüència de les transformacions 

econòmiques de la seua època, Mommsen havia recuperat el significat ―econòmic‖ del 

discurs de Posidoni sobre la irrupciñ de membres de l‘ordre equestre a Sicília, que 

ompliren l‘illa d‘explotacions agrícoles o ramaderes treballades per esclaus (Diod. Sic. 

34/35. 2. 1-2). No obstant, cal destacar el paper de Weber en el procés de configuració 

del concepte de ―vil·la esclavista‖ perquè, front als seus predecessors i coetanis, ell 

realitza una historització del procés de difusió, i posteriorment, decadència, de la vil·la 

esclavista a la Roma antiga. Resulta de gran interès destacar, des de la perspectiva 

actual, que un concepte tan important per a la historiografia marxista del segle XX, com 

ha sigut el de ―vil·la esclavista‖, no fou tant una creaciñ de Marx i Engels, sinñ més 

aviat, una creació dels economistes i historiadors de la universitat alemanya de finals del 

segle XIX, com Bücher i Weber. Uns autors que, això sí, constaven d‘una formaciñ 

acadèmica, i d‘una preocupaciñ pels aspectes socials del seu temps, amb notables 

coincidències amb la de Marx. A pesar d'això, la idea de base de la vil·la esclavista la 

trobem també plantejada a L'origen de la família d'Engels en uns termes molt similars a 

com havia sigut presentada per Rodbertus en 1865, tal com podem comprovar al 

següent fragment: 

 

  ―Los inmensos dominios (latifundia) que desde el fin de la república ocupaban casi todo 

el territorio de Italia, habían sido explotados de dos maneras; o pastos [...] cuyo cuidado no 

exigía más que un pequeño grupo de esclavos, o en villas, donde masas de esclavos se dedicaban 

a la horticultura en gran escala, en parte para satisfacer el afán de lujo de los propietarios, en 

parte para proveer de víveres los mercados de las ciudades.‖ (Engels, 1975 [1884]: 151). 

 

 Segons Weber, el model de la vil·la esclavista començaria a difondre‘s com una 

conseqüència de la importació massiva d‘esclaus durant les guerres de conquesta, la 

qual cosa causà un descens significatiu del preu d‘aquesta mà d‘obra. Aquest fet, unit a 
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la formació de grans propietats territorials (latifundia), i el major cost que en aquells 

moments suposava la contractaciñ de mà d‘obra lliure, portà a la difusiñ del model 

productiu de la vil·la esclavista, generalment dedicada al monocultiu de l‘olivera i la 

vinya, ambdñs, productes encaminats a l‘exportaciñ (Weber, 1982a: 169). Fins aquí, la 

descripció de Weber es correspon més al que ell i Mommsen anomenen ―economia 

capitalista‖, que no pas al model d‘autoconsum de l‘oikos defensta per Rodbertus i 

Bücher. A pesar d‘això, cal ser conscients que en aquests moments el debat encara no 

s‘havia iniciat, la qual cosa explica que Weber no dediqués una major atenció a explicar 

o justificar per quins motius es podria descriure aquest model productiu com 

―capitalista‖, i no d‘una altra forma. 

 

 La qüestió resulta encara més complexa quan ens dirigm a la última secció de la 

Història agrària,
256

 en la qual Weber descriu l‘evoluciñ de l‘economia romana durant 

l‘època imperial. Aquest apartat s‘inicia amb una descripciñ dels trets principals del 

tipus de propietat que Weber pren com a referència principal dels inicis de l‘imperi, que 

és el tipus de vil·la descrit per Cató, Varró i Columel·la. Weber emfasitza en aquesta 

secció de la seua obra el fet que, des de la descripció realitzada pels agrònoms, es posa 

ja de manifest el caràcter autàrquic d‘aquest tipus de vil·les, en correspondència a 

―l‘economia de l‘oikos‖ descrita per Rodbertus, al qual fa referència expressa (Weber, 

1982a: 173). Aquest fet ens situa en una aparent contradicció respecte a la descripció 

que fa Weber en les seccions anteriors de la seua obra, de la creació de grans propietats, 

com una pràctica ―capitalista‖, tal com ha posat de manifest Love (1986b: 107). Però 

arribats a aquest punt, cal fer dues puntualitzacions:  

 

 En primer lloc, cal tenir en compte que el concepte de ―capitalisme‖ en Weber 

(com en Mommsen), no es correspon al de Marx, per al qual només es pot utilitzar per a 

referir-se a l‘economia lliure-canvista i industrial de l‘època contemporània. Per a 

Mommsen i Weber el terme ―capitalisme‖ resulta aplicable en totes aquelles ocasions en 

què es fa un ús dels recursos econòmics individuals (la propietat privada, que 

constitueix ―el capital‖) encaminat a multiplicar la pròpia riquesa, en comptes de 

limitar-se a perseguir la pròpia supervivència, o una determinada posició social (que 
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 Secció IV (1982a: 159-200). 
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constitueixen els objectius principals de la majoria de societats). Des d‘aquest punt de 

vista, el terme resulta aplicable a gran part de la història de Roma.  

 

 En segon lloc, cal destacar que en l‘esquema presentat a la Història agrària, 

―l‘economia de l‘oikos‖ no és presentada com l‘element característic de tota l‘antiguitat, 

sinó que pel contrari, constituiria una característica que es començaria a difondre durant 

l‘època imperial.  

 

 Per a Weber, entre l‘estructura econòmica basada en el petit propietari, 

característica dels primers temps de la República, i l‘economia basada en el ―colonat‖ 

de l‘època tardoimperial, s‘hauria produït una evoluciñ progressiva, caracteritzada per la 

desaparició progressiva del petit propietari lliure, i per la formació dels grans latifundia, 

com a conseqüència del procés de concentraciñ de terres que es produí durant l‘època 

tardorepublicana. En aquest procés, els esclaus tingueren una importància fonamental, 

ja que aportaren la mà d‘obra necessària per a treballar les grans propietats dels rics, que 

mitjançant l‘augment de capital, s‘apoderaren de bona part de les terres que abans 

havien treballat els petits propietaris lliures. La segona transformació vindria en el 

moment en què la figura de la ciutat començà a perdre importància per a l‘elit (com a 

conseqüència de l‘establiment del sistema imperial), i com a conseqüència, desaparegué 

l‘interès per posseir una renda pecuinària constant que li permetés viure a la ciutat, i 

començà a administrar les seues propietats agrícoles de forma constant (Weber, 1982a: 

176). A partir d‘aquest moment, les grans propietats començaren a evolucionar d‘una 

forma cada cop més evident cap a una vertadera ―economia de l‘oikos‖. El pas següent 

vingué, quan la mà d‘obra esclava començà a subsituir-se per l‘arrendament de les terres 

als colons, figura que, al seu temps, augmentà de forma progressiva com a conseqüència 

de la decadència de la figura ciutat.  

 

 Així doncs, ens trobem que Weber ja havia finalitzat pràcticament l‘elaboraciñ 

de la teoria econòmica que defensaria a la conferència de 1896 (i que s‘ha convertit en 

un dels referents principals dels estudis actuals de l‘economia antiga), en la seua tesi de 

1891. No obstant, la Història agrària encara posseeix nombrosos punts escassament 

definits, que en 1896 presenten un aspecte molt més clar, fruit del procés intel·lectual 

que iniciaren en Weber les intervencions de Bücher en 1893 i Meyer en 1895. 
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b) Les causes de la decadència del món antic 

 

 A la Història agrària, no trobem una versió acabada del pensament econòmic de 

Weber, sinó que aquest experimentà una evolució progressiva durant els anys següents, 

en bona mesura com a conseqüència de les intervencions de  Karl Bücher (1893) i 

d‘Eduard Meyer (1895), tal com han posat de manifest J. Love (1986a: 160-161) i A. 

Momigliano (1980f: 298-300). Un debat que, com ha indicat M. Mazza (1985: 539-

546), no es pot descriure només com un enfrontament entre les posicions ―primitivista‖ 

i ―modernista‖, sinñ que s‘ha d‘incloure en un context molt més ampli, en el qual 

entraven els conflictes polítics de l‘Alemanya de Guillem II, un debat general sobre la 

metodologia històrica més adequada, i l‘enfrontament entre dues escoles acadèmiques 

diferenciades: la dels estudis clàssics, per un costat, i la dels ―economistes‖, per l‘altre. 

Si tenim en compte aquest context, resulta d‘especial rellevància observar la trajectòria 

acadèmica i política de Weber durant els anys que seguiren la publicació de la Històira 

agrària. 

 

 L‘any 1892 Max Weber es convertí en professor de dret romà, germànic i 

comercial, a la Universitat de Berlín. En el mateix any inicià una investigació sobre la 

situaciñ dels camperols de l‘oest del riu Elba per a l‘associaciñ Verein für Sozialpolitik, 

que constituïa un dels principals nuclis de reuniñ i d‘expressiñ dels ―socialistes de 

càtedra‖ (Kathedersozialisten). Des de la dècada de 1880, Weber havia experimentat 

una aproximació progressiva a la posició dels Kathedersozialisten, al mateix temps que 

es distanciava del liberalisme conservador del seu pare. A pesar d‘això, Weber no 

s‘arribà a convertir mai totalment al socialisme, i sempre mantingué una vinculaciñ amb 

la concepciñ liberal de l‘estat, l‘economia, i la societat, a més d‘una defensa 

incondicional de l‘estat i la naciñ alemanys.
257

 Una idea, aquesta última, que no té res a 

veure amb l‘internacionalisme obrer propugnat per Marx i Engels, i altres socialistes, 

però que sí fou compartit per bona part dels ―socialistes de càtedra‖ i dels membres de 

―l‘Escola històrica d‘economia política‖. Per altra banda, cal destacar també la 

religiositat (protestant) de Weber, que contrasta amb l‘ateisme de bona part dels 

                                                 
257

 En aquesta concepció degué influir el fet que Weber mantingué una relació estreta amb el govern 

alemany en diversos moments de la seua vida, en part, com a conseqüència amb la posició del seu pare 

(vid. Aricó, 1982). 
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membres de la universitat alemanya (que es fa present entre investigadors conservadors, 

liberals i socialistes), i que explica el punt de vista original de Weber en diversos 

aspectes. Entre els anys 1892 i 1893, Weber presentà els resultats de les seues 

investigacions sobre els camperols prussians en el marc dels congressos del ―moviment 

evangèlico-social‖. En aquest context, Weber inicià la seua amistat amb el pastor 

protestant de tendències socialistes, Friedrich Naumann, que era conegut amb el nom de 

―pastor del proletariat‖ (Aricñ, 1982: XIII-XIV).  

 

 En 1894 Weber passà a ocupar la càtedra d‘economia social a la Universitat de 

Friburg. A partir d‘aleshores, Weber aprofundí els seus coneixements d‘economia 

política, i continua la seua recerca sobre la situaciñ dels camperols prussians. L‘any 

1895 pronuncià una conferència a la Universitat de Friburg sota el títol: Der 

Nationalstaat und die Volkswirtschaftpolitik [―L‘estat nacional i l‘economia política del 

poble‖]. En aquesta, Weber marca distàncies, tant amb la doctrina socialista, com del 

liberalisme econòmic pur, i defensa l‘aplicaciñ d‘una economia que garantís el progrès 

econòmic general del país, i al mateix temps un benestar general de la població. Per a 

Weber, l‘exemple a seguir el constituïen els Estats Units d‘Amèrica, on els obrers 

cobraven sous elevats, la qual cosa els permetia practicar un bon nivell de consum (en 

benefici del funcionament general de l‘economia), i al mateix temps, mostraven una 

escassa predisposició per a emprendre accions de tipus revolucionari.  

 

 És en aquest context, quan Weber pronuncià la conferència Die Sozialen Gründe 

des Untergangs der antiken Kultur (1896), [―Les causes socials de la decadència de la 

civilitzaciñ antiga‖], pronunciada a la Akademische Gesellschaft de Friburg en maig del 

1896, i publicada el mateix any en la revista Die Wahrheit. La conferència pronunciada 

per Weber constitueix una de les grans contribucions a la història econòmica i social de 

l‘antiguitat, així com als estudis de l‘esclavitud antiga. Tal com hem indicat més amunt, 

en ella trobem una part important dels components d‘algunes de les principals escoles 

historiogràfiques de l‘actualitat, com la dels seguidors de Finley, ―l‘escola Grasmci‖ 

italiana, i, en general, les escoles marxistes.
258

 La conferència de Weber constituïa, en 

                                                 
258

 La classificaciñ que fem aquí té un carácter un tant ambigu, ja que resulta difícil parlar ―d‘escoles‖ per 

a la historiografia actual. Algunes d‘elles presenten un carácter gairebé ―paradigmàtic‖, com és el cas de 

l‘escola de Finley, que ha sigut denominada per diverso autors com ―nova ortodòxia‖ (Hopkins, 1983: xi; 

Lo Cascio, 1991: 321), mentre que altres presenten una enorme fracturació en l‘actualitat, fins al punt que 
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bona mesura, una continuaciñ de l‘evoluciñ històrica traçada a la Història agrària, que 

s‘havia centrat en l‘estudi de l‘economia romana durant la seua època d‘expansiñ, i que 

finalitzava en el període en què aquesta hauria començat a mostrar una evolució cap al 

colonat (Love, 1986a: 157, 162). 

 

 La motivació de Weber en la seua realització es trobava clarament vinculada als 

termes en què s‘havia desenvolupat la polèmica entre Bücher i Meyer amb les 

intervencions de 1893 1895. La majoria d‘estudiosos actuals han definit la intervenciñ 

de Weber com la recerca d‘una via ―intermèdia‖ entre les posicions radicalment 

enfrontades de Bücher i Meyer.
259

 Una explicació que no ens sembla satisfactòria, ja 

que creiem que està elaborada des de la perspectiva del debat actual sobre l‘economia 

antiga, però no té en compte de forma suficient el context històric i teòric en què Weber 

pronuncià la seua conferència. L‘estudi d‘aquest context, ens posa de manifest 

l‘objectiu de Weber no fou el de defensar una ―via intermèdia‖ entre ambdues 

posicions, sinñ el d‘acudir en suport del seu col·lega Karl Bücher, en contra del dur atac 

que aquest havia rebut per part de Meyer. És cert que Weber matisa diversos punts 

importants de l‘assaig de Bücher, i destaca, per exemple, el desenvolupament del 

comerç en diversos sectors de les economies de l‘antiguitat (front a la concepciñ 

autàrquica de Bücher), però aquest tipus de matisacions ens semblen més encaminades a 

―cobrir‖ els punts febles del seu col·lega, que no pas a oferir una visiñ diferent. Això es 

posa de manifest quan ens fixem que la tesi principal de la conferència de Weber es 

mostrar el caràcter estructuralment diferent de l‘antiguitat, això és, de la diferència 

essencial de la seua estructura econòmica respecte a la moderna i contemporània, i per 

tant, la veracitat de la interpretació progressista de la història. Un fet que es posa de 

manifest des dels mateixos inicis de la conferència, que té com a objecte principal fer 

front a la conferència del 1895 de Meyer, tal com observar al següent fragment: 

 

  ―Poco o nada podemos aprender en la historia de la antigüedad que sirva para los 

problemas sociales de hoy. Un proletario de nuestros días y un esclavo antiguo no se entenderían 

[...] Nuestros problemas son de un orden completamente distinto. El espectáculo que vamos a 

presenciar solamente reviste un interés histórico [...]  

                                                                                                                                               
resulta molt difícil parlar d‘una única ―escola marxista‖. En tot cas, la presència de les tesis presentades 

per Weber en 1896 en totes elles resulta notable. 
259

 Pearson (1976), Mazza (1985), Love (1986a: 161; 1986b), Molina Vidal (1997: 46-47), Ferrer Maestro 

(2005). 
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  Por esta razón, lo que primero debemos poner en claro son las acusadas peculiaridades 

de la estructura social de la antigüedad. Así veremos que todo el ciclo de su evolución cultural 

está estrictamente determinado por ellas.‖
260

 (Weber, 1989 [1896]: 37). 

 

 El fragment resulta interessant perquè ens demostra, no només el predomini de 

la concepciñ de ―distanciament‖ respecte a l‘antiguitat contrària a la interpretaciñ 

―modernista‖ de Meyer, sinñ també la presència d‘una concepciñ historiogràfica general 

clarament diferenciada. A partir d‘aquest fragment es fa ja visible una tendència que es 

troba present al llarg de la conferència de 1896 de Weber: l‘existència d‘una estructura 

econòmica particular que es podia estudiar des d‘un punt de vista científic, i, a partir 

d‘aquesta, traçar una història de ―l‘evoluciñ cultural‖, que es trobava ―estrictament 

determinat‖ per aquesta. Una concepciñ de la història que coincideix plenament amb la 

defensada per Marx i Engels a La Ideologia Alemanya, i al famós Pròleg a la 

Contribució de 1859; i que també era compartida per Rodbertus i K. Bücher (tot i que, 

posteriorment, aquests autors divergien sobre la forma d‘aplicar aquesta metodologia). 

Front a aquests, Meyer defensà una metodologia que podríem qualificar 

―d‘historicista‖,
261

 en la qual s‘accepta l‘existència d‘alguns elements estructurals 

importants (com l‘organitzaciñ de les societats antigues al voltant de ―la ciutat‖), però 

que també insistia en l‘existència de múltiples factors (sovint, forces d‘origen extern), 

que podien fer evolucionar les societats de forma diferent a com l‘estructura interna 

semblava indicar. Això ens demostra que una de les qüestions de fons que es debateren 

en la polèmica entre ―primitivistes‖ i ―modernistes‖, era si l'evoluciñ general de la 

societat europea entre l'edat antiga i la contemporània resultava explicable mitjançant la 

utilització d'una sèrie de mètodes de recerca específics, a partir de les quals es posaven 

de manifest les lleis del comportament econòmic, i de les seues conseqüències, o si, pel 

contrari, en el transcurs de la història intervenen una quantitat de factors tan gran, i 

alhora imprevisibles i fortuits, que aquesta no es podia estudiar més que per l'explicació 

dels fenomens particulars, dels quals es tenia prova evident.
262

 D'aquesta manera es 

                                                 
260

 Cursives nostres. 
261

 El terme ha tingut tantes aplicacions diferents, que el seu ús pot portar a confusió. La perspectiva 

historiogràfica de Meyer es pot definir com a historicista, però la seua no és una ―història fàctica‖, ja que 

en aquest tenen una gran importancia les grans transformacions històriques, i els canvis estructurals. (Cfr. 

Mazza, 1985: 516-517; 540-543). 
262

 En aquest punt, resulta interessant destacar la crítica a aquesta corrent realitzada per Meyer, i que ja 

hem citat més amunt: "Tales concepciones nacen, en el fondo, de la quimera de que el desarrollo 

histórico de los pueblos mediterráneos ha discurrido en una línea continuamente ascensional. Esta 

creencia, inspirada ante todo por una necesidad teológica, es celosamente cultivada por la filosofía 

popular, fascinada por la idea de progreso y que tanto gusta de dejarse llevar de las bellas 
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comencen a perfilar ja els trets del debat entre una línia interpretativa de caràcter 

estructuralista i materialista (caracteritzada, sobre tot, pel marxisme), front a una altra 

de caràcter historicista i d‘un positivisme fonamentalment empirista. Aquest és un dels 

factors que ens ajuda a entendre perquè l'obra de Weber tindrà una influència tan gran 

en la historiografia marxista de l'antiguitat, mentre que, pel contrari, serà pràcticament 

ignorada en bona part de la historiografia acadèmica de l'Europa occidental, durant el 

segle XX. 

 

 Un cop establert aquest principi metodològic, Weber passa a descriure, un per 

un, quines sñn aquestes ―particularitats estructurals‖ que diferenciaven l'antiguitat 

respecte a l'època moderna, i entre aquestes, la primera d'ella era ―la ciutat‖: 

 

  ―En primer lugar, la cultura antigua es, en esencia, una cultura de la ciudad. La ciudad 

es el soporte de la vida política [...] Incluso en el aspecto económico, se ajusta a la vida de la 

ciudad [...] esa forma de economía que solemos llamar «economía urbana». En la época helénica, 

la ciudad antigua no es esencialmente distinta de la ciudad medieval. [...] Económicamente 

también la ciudad antigua descansa originalmente en el cambio -en el mercado de la ciudad- de 

los productos de la industria urbana con los frutos de la estrecha franja agrícola circundante. Este 

cambio directo, inmediato entre productores y consumidores cubre, en lo esencial, las 

necesidades, sin tener que acudir a la importación del exterior. El ideal de Aristóteles la 

―autarkeia‖ [...] se había realizado plenamente en las urbes griegas‖ (Weber, 1989: 37-38). 

 

 El fragment que acabem de citar resulta de gran importància des del punt de 

vista historiogràfic, per diversos motius. En primer lloc, pel paper central que Weber 

atorga a la ciutat per a les societats de l'antiguitat. En els capítols anterirors, ja hem 

pogut comprovar com el concepte de ―la ciutat antiga‖, es configurà al segle XIX, i es 

convertí en una de les claus interpretatives fonamentals per a la comprensió del món 

antic. La ciutat antiga juga un paper fonamental en els esquemes interpretatius de 

Marx,
263

 Rodbertus, Foustel de Coulanges i Bücher. Però a més, aquesta també fou 

acceptada per Mommsen i Meyer, com un dels elements que diferenciava, d'una forma 

clara, el món antic del modern, i permetia comprendre moltes de les particularitats 

                                                                                                                                               
construcciones sistemáticas, sin parar atención a los hechos; y se apoya también en la consabida división 

de la historia en los tres períodos de la Antigüedad, la Edad Media, y los tiempos modernos. Y, como 

quiera que la Edad Media despliega ante nosotros el cuadro de una realidad totalmente primitiva, se 

cree obligada a postular de la Antigüedad, venga o no a cuento, realidades más primitivas aún.‖ (1983b: 

70-71). 
263

 Vid. capítol 5. 4. 3. 
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històriques del món antic (especialment en l'àmbit polític). Davant d'aquesta unanimitat 

interpretativa, resulta sorprenent descobrir que fins a finals del segle XVII, no havia 

existit el concepte historiogràfic de la ciutat antiga, i que aquest nasqué en el segle 

XVIII, com un dels components de la interpretaciñ del ―paradigma jurisprudencial-

civil‖. 

 

 Un cop establert aquest principi, Weber fixa l'atenció sobre un aspecte que havia 

sigut passat per Bücher al seu assaig: ―la ciudad antigua no es esencialmente distinta de 

la ciudad medieval.‖ A l'assaig de Bücher, no es fa cap referència a les possibles 

equivalències entre la ciutat antiga i la medieval, sinó que d'ell es desprén, més aviat, la 

idea de que la ciutat medieval s'hauria començat a configurar a finals de l'edat antiga, i 

que la major part de l'antiguitat s'hauria caracteritzat pel predomini de l'estructura de 

l'oikos. A l'assaig de Bücher es fa present un gran interès per ―demostrar‖ la veracitat de 

l'esquema evolutiu progressista, i per aquest motiu, es concentra en els models de 

―l'oikos‖, com a característic de l'antiguitat, i de ―la ciutat‖, com a característic de l'edat 

mitjana. L'objectiu era mostrar que a l'edat mitjana s'havia produït una evolució cap a un 

augment progressiu de l'intercanvi i de l'ús de la moneda, que senten les bases de 

l'economia moderna. Però en aquest esquema històric, Bücher deixava totalment de 

banda l'estudi del comerç en l'antiguitat, i de la importància de les estructures ciutadanes 

durant aquesta època. Aquests es convertiren en dos dels principals punts febles a partir 

dels quals Meyer pogué construir una crítica convicent de l'esquema de Bücher en 1895. 

Davant d'aquesta situació, Weber torna a l'esquema de Bücher, i indica que, des del punt 

de vista dels intercanvis econòmics, la ciutat antiga hauria presentat un aspecte molt 

similar a la medieval. 

 

 Un tercer aspecte de la interpretació de Weber de la ciutat antiga que cal destacar 

és la idea de que, l'intercanvi ―immediat‖ amb la franja agrícola circumdant, hauria 

satisfet les necessitats ―essencials‖. En aquest punt, Weber s'oposa frontalment a la visiñ 

de les ciutats gregues mostrada per Meyer, en la qual tenia una gran importància el 

comerç transmarítim, dedicat a la exportació de manufactures i la importació de gra 

(Meyer, 1983b: 84-85). La qüestió de les dimensions i extensió del comerç practicat en 

l'antiguitat es converteix en un dels punts del discurs de Weber, en què aquest demostra 

un major distanciament respecte a les posicions de Meyer. Però al mateix temps, Weber 

sí accepta l'existència d'un cert nivell d'intercanvi comercial a l'antiguitat (front a 
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Bücher, que no fa cap referència a aquest fet al seu discurs), tal com es pot observar a 

continuació: 

 

  ―Sin duda, ya desde la remota antigüedad, se eleva sobre esta infraestructura local un 

comercio internacional que abarca un territorio considerable y mercancías numerosas. La historia 

nos cuenta de ciudades abastecidas por sus navíos; pero, precisametne por esto, olivdamos una 

cosa: su poca importancia cuantitativa.
264

 En primer lugar: la cultura antigua de Europa es una 

cultura litoral, así como su historia es la historia de las ciudades costeras. Junto al tráfico urbano, 

técnicamente refinado y perfecto, se muestra sin transición, la economía natural de los 

campesinos [...] del interior. En la Europa antigua no existía un comercio interior semejante al de 

la Edad Media. [...] 

  Sobre este fundamento de economía natural [...] no arraigaba profundamente el 

comercio de cambio. Este se reducía a una delgada capa de artículos de gran valor. [...] No 

interesaba a las masas con sus necesidades corrientes al tráfico internacional, sólo a la ligera 

capa superficial formada por las capas poseedoras.‖ (1989: 38-39). 

 

 En aquest fragment trobem exposats, com es pot comprovar, bona part dels trets 

essencials de la interpretaciñ ―primitivista‖ de l'antiguitat defensada actualment per la 

major part de la historiografia anglosaxona dedicada a l'estudi de l'economia, que es 

basen en els principis establerts per M. I. Finley a The Ancient Economy (1973). 

L'esquema presentat per Weber presenta un caràcter molt més sòlid que el de Bücher, ja 

que ell sí accepta cert nivell d'intercanvi, fins i tot a nivell internacional, però el limita 

als interessos de les ―classes posseïdores‖, tesi que resulta molt més difícil de rebatre 

amb proves irrefutables. Per altra banda, aquesta limitació de l'economia antiga aporta a 

Weber una de les claus explicatives de l'evolució econòmica de l'antiguitat: ―De aquí 

resulta que, en la antigüedad, el supuesto necesario para el aumento de la prosperidad 

comercial, es la creciente diferenciación de fortunas‖. Un fet que, inevitablement, 

condicionava la capacitat expansiva de l'economia antiga. I, a partir d'aquí, Weber 

estableix el que, per a ell, constitueix la tercera ―particularitat estructural‖ del mñn 

antic: ―La cultura antigua es una cultura de esclavos‖ (1989: 39), la qual descriu de la 

següent manera: 

 

  ―Desde el comienzo existe, junto al trabajo libre de la ciudad, el trabajo servil de la 

campiña [...] existió en la antigüedad el natural antagonismo entre estas dos formas de 

colaboración del trabajo humano. 

                                                 
264

 Cursives al text original. 
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  El progreso descansa en la creciente división del trabajo. En el trabajo libre, esta 

división es un proceso que se identifica con la creciente dilatación del mercado, extensivamente 

merced al ensanchamiento geográfico del área comercial [...] Por el contrario, en el trabajo servil 

la división del trabajo se efectúa gracias a una acumulación cada vez mayor de hombres; cuanto 

mayor sea el número de esclavos o vasallos, más posible resulta la especialización de los oficios 

serviles.‖ (1989: 39). 

 

 En aquest fragment considerem que es fa evident la influència de Marx en 

Weber. En tots els elements prèviament destacats no teníem motius per suposar tal 

influència (a pesar de les suggerències de diversos estudiosos actuals),
265

 ja que, com 

hem pogut comprovar, constituïen elements compartits per molts estudiosos de l'època 

(especialment aquells que treballaren en el camp de l'economia política). Per altra 

banda, Weber no cita a Marx en cap moment, i per tant, no teníem motius per suposar 

tal influència. Però aquest fet no nega que Weber l'hagués llegit, com a conseqüència de 

la seua aproximació a les tendències socialistes.  

 

 A partir de la comparació de la Història agrària amb la conferència de 1896, 

així com les circumstàncies personals que envolten la vida de Weber entre els anys 1892 

i 1896, ens sembla evident que, si no coneixia amb anterioritat l'obra de Marx i Engels, 

no hi ha dubte que entre aquests anys realitzà la lectura d'alguna de les seues obres. A 

Weber no li faltaven motius per a fer-ho, si tenim en compte la seua preocupació pels 

problemes polítics i socials del seu temps, que en 1893 passà a ocupar la càtedra 

d'economia política. Així doncs, tant en l'àmbit professional, com en l'ideològic, l'obra 

de Marx i Engels constituïa una de les referències teòriques principals a tenir en compte 

per a Weber. Segons M. I. Finley: ―Marx fue el fantasma que acosó a Weber [...] a lo 

largo de toda su vida, mucho más de lo que se podría suponer por los escasos y a veces 

crudos comentarios sobre Marx y el marxismo que se encuentran en los escritos de 

Weber.‖ (1984: 53). Aquí Finley ens posa de manifest la dificultat d'explorar quines 

foren les influències de Marx en Weber, ja que aquest últim mantingué sempre una 

posició de distanciament respecte al seu predecessor, tot i que en alguna ocasió, també 

reconegué algun dels seus mèrits (Finley, 1984: 54). Segons Momigliano(1980f: 296), 

la primera constataciñ evident del coneixement de l‘obra de Marx i Engels per part de 

Weber, la trobem en un escrit de l'any 1818,
266

 en el qual escrivia sota la impressió de la 

                                                 
265

 Finley (1984), Momigliano (1980f), Love (1986a, 1986b). 
266

 Inclòs dins la recopil·lació Weber (1982c: 219-252). 
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Primera Guerra Mundial i la Revolució Soviètica. Però a partir de l‘estudi de la 

conferència de 1896, ens sembla evident que Weber ja coneixia alguna de les obres dels 

fundadors del marxisme durant aquesta època. Tenim motius per considerar que, tot i 

que Weber no arribà a compartir mai el radicalisme dels plantejaments de Marx, sí que 

acceptà diversos dels seus plantejaments teòrics de l'economia entre els anys 1893 i 

1896. En el cas del fragment que hem citat més amunt, ens sembla que la referència al 

―natural antagonisme‖ entre ―les classes‖ de lliures i esclaus a l'edat antiga, demostra 

una influència evident, tal com podem comprovar al següent fragment L'origen de la 

família, que era l'obra dels fundadors del marxisme que gaudia de major difusió en 

aquells moments: 

 

  ―Dadas todas las condiciones históricas de aquel entonces, la primera gran división del 

trabajo [...] tenía que traer consigo necesariamente la esclavitud. De la primera gran división del 

trabajo nació la primera gran escisión de la sociedad en dos clases: señores y esclavos, 

explotadores i explotados.‖ (Engels, 1975 [1884]: 163-164). 

 

 A partir d'aquí, la frase ―El progreso descansa en la creciente división del 

trabajo‖, que procedeix de l'obra d'Adam Smith, adquireix un sentit similar al que té en 

l'obra de Marx i Engels. En aquest sentit, resulta interessant destacar que Momigliano 

ha arribat a interpretar la teoria econòmica i sociològica desenvolupada per Weber 

durant la dècada de 1890 com la recerca d'una ―alternativa‖ al pensament de Marx:  

 

  ―Per arrivare a formulare una propria alternativa al pensiero di Marx -implicita costatnte 

preocupazione della sua mente- Weber esperimenta se stesso combinando in nuovo modo lo 

studio dei problemi agrari tedeschi e della economia antica‖ (1980f: 296).  

 

 Considerar que l'objectiu principal de l'activitat investigadora per Weber durant 

aquest període fou construir una teoria alternativa a la de Marx ens sembla exagerat, 

però sí que ens resulta clar, que Weber degué tenir molt en compte la seua obra en 

determinades qüestions interpretatives de la història econòmica i social, i en el camp de 

la de la metodologia historiogràfica. Aquest interès el degué portar, inevitablement, a 

incorporar determinats elements de la teoria històrica de Marx, encara que fos de forma 

inconscient. Destaquem tot això perquè la conferència de 1896 constitueix un dels 

escrits de Weber que presenta un major nivell de sintonia amb la interpretació històrica 

de Marx, fins al punt que no trobem cap element important que entre en discrepància 
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amb el pensament d'aquest, la qual cosa explica que el text es convertís en un dels 

materials més utilitzats pels marxistes del segle XX. No obstant això, també cal posar 

de manifest que les referències principals de Weber en l'elaboració d'aquest text eren 

Rodbertus, K. Bücher i Meyer, a més del treball que ell mateix havia fet en 1891, sota 

els auspicis de Mommsen i Meitzen. 

 

 Un cop destacat aquest aspecte, ens interessa tornar al contingut del text de 

Weber. Tal com hem vist, per a ell, la divisió progressiva de les fortunes i l'augment del 

comerç s'orientaren en un augment de la utilització de la mà d'obra esclava per part dels 

grans propietaris. A partir d'aquest augment, s'operaria una divisió progressiva del 

treball a l'antiguitat. També a l'edat mitjana l'augment del comerç faria augmentar la 

divisió del treball, però a partir d'aquí, es produïa una evolució divergent entre ambdós 

períodes històrics: 

 

  ―mientras en la Edad Media el trabajo libre y el comercio de géneros crece sin cesar y al 

fin vencen, en la antigüedad la evolución camina en sentido contrario. ¿Cuál es la causa? Es la 

misma que limitó el progreso técnico de la cultura antigua: la baratura de los hombres, que 

deriva del carácter peculiar de las guerras de la antigüedad. La guerra antigua era, a la vez, caza 

de esclavos [...]  

  la evolución del comercio internacional corre paralela a la acumulación del trabajo 

servil en la gran tenencia de esclavos. Así pues, bajo la superestructura comercial va 

desarrollándose una infraestructura cada vez más extensa, dedicada al consumo no comercial: los 

conjuntos de esclavos que absorbían sin cesar hombres, cuyas necesidades no se satisfacían 

comprando en el mercado, sino por sus propios medios económicos. Cuanto más progresaba el 

repertorio de necesidades de las clases superiores [...] tanto más perdía el comercio en intensidad 

[...] en la antigüedad el comercio internacional fomenta los oiken [...] sustrayendo así a la 

economía del comercio local toda posibilidad de desenvolvimiento.‖ (1989: 40-41)  

 

 En aquest fragment trobem resumida la interpretació de les causes de la 

decadència del món antic de Weber. En aquesta interpretació, haurien existit dos 

elements que haurien determinat l'evolució de l'economia antiga en una direcció 

concreta: la centralitat de l'economia centrada en la unitat domèstica (l'oikos), i la 

utilització dels esclaus, com a font principal de mà d'obra per part dels grans propietaris. 

El segon d'aquests aspectes seria el primer element estructural que jugaria en contra del 

progrés econòmic de l'antiguitat, perquè frenaria el desenvolupament d'una mà d'obra 

lliure assalariada, que hagués disposat de capital líquid per a adquirir nous productes a 



715 

 

través del mercat, la qual cosa hagués suposat un augment significatiu del nivell 

d'intercanvi, com havia succeït a l'Europa moderna. Per altra banda, el fet que l'augment 

dels capitals s'invertís, principalment, en la pròpia economia domèstica i en els esclaus, 

repercutiria en el creixement progressiu d'una economia ―tancada‖, que no beneficiava 

als demés sectors de la comunitat i de l'estructura econòmica. 

 

  L'origen d'aquesta explicació es troba en l'assaig de Rodbertus de 1865, i el seu 

desenvolupament posterior per part de Bücher (1893), però en ell també juga un paper 

fonamental la Història agrària de Weber, en la qual trobàvem ja plantejades les bases 

d'aquesta interpretació de l'evolució històrica. Una evolució que Weber fonamenta, en 

l'àmbit de les fonts, en les diferències que existeixen en les descripcions del personal 

treballador realitzades pels agrònoms, des de Cató a Pal·ladi. Aquest fet es posa de 

manifest en diversos passatges de La història agrària, en els quals Weber classifica ja 

als agrònoms com a representants de diferents fases en l'evolució econòmica.
267

 Per 

altra banda, l'èmfasi en el factor del treball (lliure o esclau), sembla inspirat en els 

escrits de Marx i Engels. 

 

 Un cop establert aquesta explicació de les causes de la decadència, Weber passa 

a examinar la història prèvia de Roma, en la qual observa una evolució imparable en la 

configuració d‘aquesta economia centrada en aquests grans oikoi, que eren les vil·les 

esclavistes, tal com podem observar als següents fragments: 

 

  ―La reacciñn contra el movimiento de los Gracos decide, definitivamente, la victoria del 

trabajo de esclavos en la economía rural. Desde entonces, son los propietarios de esclavos los 

que sostienen las necesidades cada vez mayores de vida, el aumento del comercio, el desarrollo 

de la producción para el mercado. No quiere decirse que, con todo esto, el trabajo libre había 

desaparecido por completo, pero sí que, únicamente, las explotaciones por esclavos eran el 

elemento progresivo. Los escritores agrarios de Roma ven en el trabajo de los esclavos, la base 

evidente de la organizaciñn del trabajo.‖ (1989: 41-42). 

 

 L‘inici d‘aquest fragment demostra la influència de Mommsen, que a la Història 

de Roma ja presenta el moviment dels Grac com un dels últims intents de ―posar 

remei‖, a una situaciñ que resultava ―summament perjudicial‖. Resulta interessant 

                                                 
267

 Un bon exemple el trobem al darrer capítol de la Història agrària, dedicat a la progressiva divisió i 

especialització del treball a l'interior de la vil·la rústica (Weber, 1982a: 195-199). 
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destacar que, tant al discurs de Mommsen com al de Weber, l‘augment del poder dels 

grans terratinents és vist com un element negatiu, tant des del punt de vista de la 

població, com del futur de Roma. En aquesta concepció juguen un paper important dos 

aspectes ideològics. Per un costat, l‘oposiciñ d‘ambdñs autors a la classe dels grans 

propietaris alemanys, els junkers, que de forma conscient (Mommsen), o inconscient 

(Weber),
268

 eren posats en relació amb els grans propietaris romans. Per altra banda, la 

ideologia progressista pròpia del liberalisme, per la qual el ―progrés‖ era considerat un 

bé en sí mateix, i per tant, resultava difícil que aquells elements que eren vistos amb 

mals ulls per aquests autors (l‘esclavatge, o la gran propietat fondiària) constituiren un 

―element de progrés‖. Aquest és un principi que trobem en tots els estudis 

historigoràfics, sociològics o econòmics realitzats per estudiosos liberals durant el segle 

XIX, i que els portaria a establir idees com, per exemple, que el treball esclau resultava 

―improductiu‖,
269

 o en el cas dels autors que acabem de veure, a afirmar que el procés 

de concentració de les propietats constituïa la clau explicativa de la crisi de la República 

(Mommsen), i de la decadència final de Roma (Weber). Una pràctica contra la qual 

protestaria de forma energètica Engels a l‘Anti-Dühring en un conegut fragment que, 

encara avui en dia, crea sorpresa i reaccions:
270

 

 

  ―La esclavitud posibilitñ la divisiñn del trabajo en gran escala entre la agricultura y la 

industria, y, con esa división del trabajo, posibilitó también el florecimiento del mundo antiguo, 

de la civilización griega. Sin esclavitud no hay estado griego, ni arte griego, ni ciencia griega; sin 

esclavitud no hay Imperio Romano. Y sin el fundamento del helenismo y del romanismo no hay 

tampoco Europa moderna. No deberíamos olvidar nunca que todo nuestro desarrollo económico, 

político e intelectual tiene como presupuesto una situación en la cual la esclavitud fue reconocida 

como necesaria y univeral. [...] 

  Es muy fácil enzarzarse en vagos discursos a propósito de la esclavitud [...] y derramar 

cólera altamente moral sobre semejantes vergüenzas. [...] Al atender, en cambio, a estas 

cuestiones, tenemos que decir, por contradictorio y herético que ello pueda parecer, que la 

introducción de la esclavitud fue en aquellas circunstancias un gran progreso. Es, en efecto, un 

hecho que la humanidad ha empezado en la animalidad, y que, por tanto, ha necesitado medios 

casi animales y barbáricos para conseguir salir a flote de la barbarie.‖ (Engels, 1977 [1877-78]: 

186-187). 

                                                 
268

 Almenys, aquesta és la idea que es desprén de la seua ―declaraciñ d‘intencions‖ a l‘inici de la 

conferència: ―Poco o nada podemos aprender en la historia de la antigüedad que sirva para los 

problemas sociales de hoy. [...] Nuestros problemas son de un orden completamente distinto. El 

espectáculo que vamos a presenciar solamente reviste un interés histórico‖ (Weber, 1989: 37). 
269

 Davis (1984: 107-230). 
270

 Vid. Finley (1982: 12). 
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 Una concepció molt similar a la que aquí defensa Engels, la trobem també en 

l‘obra de W. Roscher, en 1854: l‘esclavitud antiga, constituí un element de ―progrés‖ a 

les etapes més primitives de la societat,
271

 a diferència del que ocorria a l‘època actual, 

en què es convertia en una pràctica abominable, des de tots els punts de vista.
272

 Weber 

també recolleix, en realitat, aquesta idea, quan expressa que: ―únicamente, las 

explotaciones por esclavos eran el elemento progresivo‖. El fet que la utilització del 

treball esclau conduís, finalment, a la ruïna de l‘imperi romà, no resulta contradictori 

amb el fet que, prèviament, hagués constituït un dels elements que permeteren expandir-

se a la seua economia. Weber no arriba a fer una descripciñ ―positiva‖ de la utilitzaciñ 

de l‘esclavatge, com fa Engels (1877),
273

 sinó que més aviat, contempla la seua 

expansiñ com un element ―inevitable‖, com a conseqüència de les condicions socio-

econòmiques del moment. En aquest sentit, Weber posa de manifest una concepció 

fortament determinista de la història que també sembla procedir de la influència de 

l‘obra de Marx i Engels (els quals fan un gran èmfasi en el determinisme històric), tot i 

que, també es troba plenament present al discurs de Rodbertus i Bücher. En conjunt, tots 

aquests autors, des de Marx, Engels, Roscher i Mommsen a Max Weber, passant per 

Rodbertus i Bücher, mantenen plenament vigent l‟essència del discurs del ―paradigma 

jurisprudencial-civil‖ que, no per casualitat, fou creat com una defensa de ―l‘ordre 

burgès‖ que en el segle XVIII es va fer amb el poder de Gran Bretanya, i al segle XIX, 

de bona part d‘Europa.  

 

 Una altra qüestió del fragment citat que cal destacar per la seua importància en 

la historiografia acutal és el paper central que Weber atorga a l‘esclavatge, degut a la 

seua importància en la producciñ orientada ―al mercat‖ d‘aleshores. Aquest element és 

de gran importància ja que Weber accepta l‘existència del treball lliure a l‘antiga Roma, 

però el fet que els agrònoms es referisquen, de forma preferent, al treball esclau, 

                                                 
271

 ―L‟isolement primitif et sauvage des familles cesse lorsque les plus forts ou les plus habiles réduisent 

les plus faibles à les servir; c‟est le véritable commencement de la division du travail: le vainqueur 

s‟adonne exclusivement aux occupations d‟un ordre plus élevé (l‟Etat, le culte, la guerre, etc.), et laisse 

les autres au vaincu‖ (1857: 152). 
272

 Així ho expressa també Engels (1977 [1877]: 186), com Marx a diverses parts d‘El Capital, en les 

quals segueix, en gran mesura, el treball de J. E. Cairnes (1862). Per a més exemples, vid. Davis (1984: 

107-230). 
273

 En realitat Engels no és que contemple de forma ―positiva‖ l‘esclavatge, sinñ que pretèn fer front a 

aquells estudiosos del seu temps que pretenien defensar els efectes ―antiprogressistes‖ de l‘esclavatge en 

totes les èpoques històriques. En aquest sentit, podríem dir que Engels s‘oposa radicalment al discurs de 

l‘obra de Wallon (1847). 
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constitueix la prova de que aquest juga un paper fonamental en les vil·les que produïen 

per al mercat. Aquesta idea és mantinguda actualment per bona part de la historiografia 

actual, com una forma de reivindicar el fet que, tot i que la població esclava no ocupés, 

probablement, més d‘un 20 o un 30% de la poblaciñ de la Grècia i Roma clàssiques, el 

seu paper resultava fonamental, degut a la seua posiciñ dins l‘estructura econòmica 

d‘aquestes societats. Entre els principals defensors d‘aquesta idea trobem, els seguidors 

de l‘obra de Finley (1974a, 1982), i bona part del marxisme posterior a la dècada de 

1970, inclosa l‘anomenada ―escola Gramsci‖ d‘Itàlia. En aquest sentit, té una gran 

importància el fet que Weber considerés que: ―únicamente, las explotaciones por 

esclavos eran el elemento progresivo‖. 

 

 A continuaciñ, Weber continua el discurs amb la idea de que l‘expansiñ de 

l‘imperi romà, des de poblacions costeres (en les quals el comerç jugava un paper 

important), on havia nascut, a poblacions de l‘interior, com a conseqüència de la seua 

expansiñ territorial, fou un factor que jugà en l‘extensiñ de les vil·les que centraven la 

major part de la producciñ en l‘autoconsum i el luxe del propi propietari, en comptes 

d‘interessar-se en el comerç a l‘exterior. Segons Weber, la dificultat dels transports 

terrestres impedien un desenvolupament mínimament significatiu del comerç en aquests 

territoris (1989. 42). L‘etapa final en aquesta evoluciñ vindria en el moment en què es 

detingué la carrera expansiva de Roma ja que, a partir d‘aquest moment, es reduí de 

forma dràstica l‘aportaciñ d‘esclaus a l‘interior de l‘imperi i, en conseqüència, el seu 

preu augmentà de forma significativa (Weber, 1989: 45-46). A partir d‘aquest moment, 

la utilitzaciñ del treball esclau com s‘havia fet fins aleshores començà a resultar cada 

cop menys productiva, i per això, els grans propietaris començaren a fixar els seus 

esclaus en parcel·les de terra concretes, i a fomentar les unions monogàmiques entre 

ells, de manera que es convertia en el cap d‘una multiplicitat de petits oikoi, que li 

aportaven una renta constant (Weber, 1989: 46-47). Simultàniament, es començà a 

produir una emigració progressiva de la població romana de les ciutats al camp, la qual 

cosa augmentà la poblaciñ rural lliure d‘escassos recursos, que es vincularen als grans 

propietaris per mitjà de la institució del colonat (Weber, 1989: 47-48). D‘aquesta 

manera, es produeix una fusió progressiva de lliures i esclaus en una sola classe 

d‘arrendataris dels grans propietaris, de forma que s‘estableixen ja les bases per a la 

societat de ―vassalls‖ de l‘edat mitjana (Weber, 1989: 47, 49-50). Weber finalitza la 

seua conferència amb una descripciñ del desenvolupament d‘una forta política tributària 
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a l‘última època de l‘imperi, i de l‘assentament progressiu de poblacions ―bàrbares‖ a 

l‘interior de l‘imperi amb l‘objectiu de defensar-lo (Weber, 1989: 51-55). Durant aquest 

perídoe històric es produeixen una sèrie de desajustaments importants entre l‘estructura 

política i administrativa de l‘imperi, i la realitat econòmica i social sobre la qual es 

superposava. Aquesta contradicciñ acabaria causant la caiguda de l‘aparell polític de 

l‘imperi, que ja feia temps que no s‘ajustava a la realitat social que governava. Així 

doncs, segons Weber: 

 

  ―La caída del Imperio fue la forzosa consecuencia política de la desapariciñn gradual 

del comercio y del consiguiente crecimiento de la economía natural. Y, en esencia, tan sólo 

significó el desmontaje de aquel aparato administrativo, y por tanto, de la superestructura política 

de un régimen de economía de dinero, que ya no concordaba con la infraestructura económica 

que vivía en un régimen de economía natural.‖ (1989: 55) 

 

 En aquest paràgraf Weber demostra una influència claríssima del pensament de 

Marx i Engels, no només en la distinciñ entre la ―infraestructura‖ econòmica (que 

constitueix l‘autèntica base de la societat) i la ―superestructura‖ política, sinñ, sobre tot, 

en l‘èmfasi en la idea de que no podia sobreviure per gaire temps un sistema polític que 

no es trobés adaptat a aquesta ―infraestructura econòmica‖. La conclusiñ del discurs de 

Weber és, per tant, la mateixa que l‘obra de Marx i Engels: les grans revolucions de la 

història s‘expliquen per la transformació de les condicions socioeconòmiques, que són 

el producte d‘una llarga evoluciñ històrica, en la qual l‘economia (entesa en sentit 

ampli) juga el paper principal. A partir d‘aquesta concepciñ l‘interès per la història 

política, militar passava a un segon terme, front a l‘economia, que determinava el 

transcurs de la història. Per altra banda, front a la defensa del mètode historicista per 

part de Meyer, Weber reivindica la superioritat explicativa del mètode ―estructuralista‖. 

En aquest sentit es podria afirmar que la conferència que pronuncià Weber el 1896 

aconseguí assolir plenament el seu objectiu de realitzar una defensa de la interpretació 

històrica i la metodologia historiogràfica de Bücher front a les crítiques de Meyer (que 

Weber demostra tenir en consideraciñ). La solidesa d‘aquesta resposta a la crítica de 

Meyer explica el fet que la conferència del 1896 es convertís, en una època molt 

posterior, en el fonament principal de la interpretaciñ ―primitivista‖ de l‘economia 

antiga defensada per Moses I. Finley. 
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 Finalment, ens interessa destacar la forma en què Weber finalitza la conferència, 

perquè ens permet observar la vinculació del seu discurs, amb tota una sèrie de 

discursos historiogràfics i ideològics molt més ampli, tal com podem observar a 

continuació: 

 

  ―Ha desaparecido la ciudad [...] El ciclo de la evoluciñn econñmica de la antigüedad ha 

terminado. Parece que su trabajo espiritual ha sido aniquiliado. Al parecer el comercio ha 

desaparecido también [...] Ahora bien: ¿qué significa, en realidad, este magnífico proceso? En 

las honduras de la sociedad se realizaron y tenían que realizarse variaciones orgánicas de 

estructura que, en conjunto, significaron un poderoso proceso de salubrificación. La familia y la 

propiedad privada fueron restituidas a la gran masa de los siervos, y éstos se elevaron lentamente 

desde la situación de «instrumento parlante» a la condición de hombre, y su vida familiar fue 

rodeada por el cristianismo triunfante de fuertes garantías morales. [...] 

  más tarde, cuando sobre la base de la división libre del trabajo y del tráfico volvió a 

revivir la ciudad en la Edad Media, cuando el tránsito a la economía nacional preparó la libertad 

burguesa [...] el viejo gigante se incorporó, dotado de nueva fuerza, y elevó el legado espiritual 

de la antigüedad a la luz de la moderna cultura burguesa.‖ (1989: 56-57). 

 

 El fragment citat ens mostra l‘estreta correlaciñ que existeix entre la 

interpretaciñ ―primitivista‖ (en la vessant defensada per Weber), amb la concepciñ 

progressista de la història. La conclusió de la conferència de Weber hagués pogut ser 

pronunciada per qualsevol membre del ―paradigma jurisprudencial-civil‖ del segle 

XVIII, des de Montesquieu a Adam Smith. En aquest discurs juga un paper fonamental 

la idea de que la dissoluciñ del mñn antic s‘havia produït de forma simultània a 

―l‘alliberament‖ de les classes productores de la societat (els esclaus), la qual cosa 

constuituïa un progrès fonamental en la història de la humanitat. Es tracta d‘una de les 

idees principals que guia el discurs de la Riquesa de les Nacions d‘Adam Smith, i de la 

tesi principal defensada a la Filosofia de la Història de Hegel, amb la qual Weber 

coincideix, fins i tot, en l‘atribuciñ d‘un efecte positiu al cristianisme.
274

 

 

Aquesta conclusió es convertí en un dels punts que major reacció provocaren en Meyer, 

que només tardà dos anys en pronunciar una decidida resposta a la conferència de 

Weber.  

 

                                                 
274

 En aquest, com en altres punts de l‘obra de Weber, es fa ben present la seua fe en la doctrina 

calvinista. 
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5. 5. 5. LA PRIMERA REACCIÓ DE MEYER AL “PARADIGMA 

ESCLAVISTA” 

 

 

 El 15 de gener de 1898 Eduard Meyer pronuncià una segona conferència en 

relaciñ al debat sobre l‘economia antiga en ocasiñ del congrès celebrat per la Gehe-

Stiftung de Dresde titulada Die Sklaverei im Altertum [―L‘esclavatge en l‘antiguitat‖], i 

publicada el mateix any (Meyer, 1983c).
275

 En aquesta segona intervenció, Meyer no 

només feia front a les intervencions de Rodbertus (1865) i Bücher (1893), sinó també a 

la conferència de Weber del 1896. Les contribucions d‘aquests autors ens fan veure de 

quina manera el debat ocasiona un augment de les recerques sobre l‘economia antiga, i 

un gran avanç en la precisió dels arguments utilitzats per cada un dels contrincants, i de 

les proves utilitzades per a sostenir-los. Es tracta d‘un dels períodes en què la recerca 

moderna sobre l‘economia i l‘esclavitud antiga ha experimentat un major 

desenvolupament. A més dels autors nomenats més amunt, durant aquests anys també 

intervindrien en el debat, a partir de la publicació de les seues recerques, diversos 

investigadors de la universitat alemanya, com Robert von Pöhlmann
276

 i Karl Julius 

Beloch (1886), així com d‘altres universitats europees, com és el cas de l‘italià Ettore 

Ciccotti (1977 [1899]), i del rus Mikhail Rostovtzeff, que ja inicia la seua carrera 

investigadora en la dècada de 1890.
277

 Per altra banda, tant Meyer com Weber 

combinaren la realització de les conferències amb caràcter polèmic a les quals hem fet 

referència, amb intens treball de recerca, que es fa evident: en el cas de Weber, en la 

publicació de la Història agrària el 1891, i de l‘Agrargeschichte des Altertums 

[―Història agrària de l‘antiguitat‖] entre els anys 1897 i 1898;
278

 i en el cas de Meyer, en 

la publicació dels dos primers volums de la seua Geschichte des Altertums [―Història de 

l‘antiguitat‖] (en 1884 i 1893 respectivament). Cal entendre, doncs, els textos de les 

                                                 
275

 Publicat en forma d‘opúscul, i posteriorment publicat en Kleine Schriften (1910), que aquí hem fet 

servir en l‘ediciñ castellana (Meyer, 1983a).  
276

 Robert von Pohlmann (1893): Geschichte des antiken Kommunismus und Sozialismus. En 1912 

Pôhlmann canvià el títol de l‘obra pel de Geschichte der sozialen Frage und des Sozialismus in der 

antiken Welt.  
277

 M. Rostovtzeff: ―Kapitalizm i narodnoe chozjastvo v drevnem mire‖, Russkaja Mysl‟, 21, 3, 1900, 

195-217 (Rostovtzeff, 2002: 1-28). La traducciñ de l‘article és ―Capitalisme i economia nacional al mñn 

antic‖, el qual ja ens mostra la presa de posiciñ, al costat dels ―modernistes‖, per part del jove 

Rostovtzeff.  
278

 Més coneguda pel títol ―Agrarverhältnisse im Altertum‖, que Weber incorporà el 1909 (Weber, 1992). 
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conferències que analitzem aquí (precisament, pel seu caràcter polèmic), com la 

manifestaciñ d‘un treball de recerca molt més ampli. 

 

 La conferència Die Sklaverei im Altertum té una enorme importància per al tema 

de la nostra recerca perquè marca un abans i un després en l‘estudi i la concepciñ de 

l‘esclavitud antiga. Aquest fet resulta clar per alguns dels principals estudiosos de 

l‘esclavitud antiga del segle XX, com W. L. Westermann (1935: 894), que considera la 

conferència de 1898 ―la base‖ del coneixement que es tenia a la seua època (això és, en 

la dècada de 1930) de l‘esclavatge en la història de Grècia i Roma; o bé Joseph Vogt 

(1975e: 178), segons el qual Meyer hauria indicat ―el camí‖ a seguir en la recerca e 

l‘esclavitud antiga, a partir de les conferències de 1895 i 1898. La visiñ d‘aquests autors 

s‘entèn millor si tenim en compte que aquests dos investigadors compartien la mateixa 

concepciñ de Meyer, i de fet, el consideraven el seu ―mestre‖ en la matèria.
279

 Però 

també un altre historiador d‘una època més recent, procedent d‘una línia interpretativa 

diferent, com és Mario Mazza, indica que: ―solo con Ed. Meyer l‟indagine sulla 

schiavitù antica esce dalle secche dell‟ideologia per assurgere a un puntuale tentativo 

di spiegazione storiografica nel quadro della vicenda generale del mondo antico.‖ 

(1977: XLV). La valoració de Mazza adquireix una major rellevància si tenim en 

compte que es vincula a la metodologia del materialisme històric, i que, per tant, 

discrepa del pensament de Meyer en diversos punts. Ara bé, també cal tenir en compte 

que Mazza forma part de ―l‘escola Gramsci‖ i que, per tant, comparteix bona part de la 

concepciñ ―modernista‖ de la història antiga de Meyer. En directa relaciñ amb això, el 

conegut ―primitivista‖ M. I. Finley (1982: 56-57), fa una valoració totalment contrària 

de les dues conferències de Meyer, que descriu com la intervenciñ ―virulenta‖ i mal 

documentada, d‘un historiador que prèviament no s‘havia interessat per les qüestions de 

l‘esclavatge i l‘economia, com a conseqüència de la seua reacciñ radical als 

plantejaments dels ―economistes‖. 

 

 La diversitat de crítiques a les conferències de Meyer (1895, 1898) ens mostren 

que el debat sobre el caràcter de l‘economia antiga segueix lluny d‘haver-se resolt. La 

crítica de Finley ens sembla exagerada, ja que no reconeix cap mèrit a les intervencions 

de Meyer per a la historiografia posterior, la qual cosa resulta falsa. Però també ens 
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 Vid. capítol 6.4. 
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sembla inadequada l‘afirmaciñ de Mazza (1977), ja que no és cert que Meyer fos el 

primer ―intent‖ d‘explicar el paper de l‘esclavatge en relaciñ a la ―vicenda generale‖ del 

mñn antic, sinñ que aquest tipus ―d‘intents‖ els hem documentat des dels inicis del segle 

XVIII. Les afirmacions dels autors citats ens mostren que el treball de Meyer marcà un 

abans i un després en l‘estudi de l‘esclavitud antiga, però cap d‘ells ens indica quin fou 

realment el paper de les conferències de Meyer en el conjunt de la historiografia 

dedicada a l‟esclavitud antiga. A partir de la comparació amb la historiografia anterior i 

posterior, hem arribat a la conclusió que la intervenció de Meyer de 1898 marcà un 

abans i un després en els següents dos aspectes: 

 

 1. En primer lloc, Meyer fou el primer historiador modern en expressar que 

existia una tendència apriorística generalitzada a considerar que les societats de 

l‘antiguitat s‘havien basat en el treball dels esclaus. El fet que Meyer es 

convertisca en el primer autor en criticar l‘existència del que actualment 

anomenaríem un ―paradigma‖ constitueix un fet de gran rellevància. Si seguim a 

Kuhn (1971) aquest fet implicaria que ens trobem davant dels inicis d‘un ―canvi 

de paradigma‖ segons la teoria de Kuhn (1971).  

 

 2. En segon lloc, i en estreta relaciñ amb el que acabem d‘indicar, Meyer fou 

també el primer historiador en afirmar que resultava necessari revisar la 

informaciñ documental que es disposava sobre l‘esclavatge en diferents èpoques 

i indrets de l‘antiguitat, i determinar si realment havia tingut un paper essencial 

durant tota l‘època antiga, o només en determinats moments històrics i zones 

geogràfiques. 

 

 3. La conferència de Meyer del 1898 fou el punt de partida a partir del qual 

investigadors com Ulrich Wilcken, Mikhail Rostovtzeff i William L. 

Westermann, començaren a desenvolupar investigacions encaminades a 

demostrar que l‘esclavatge havia tingut una importància molt menor durant 

diverses fases de la història antiga, del que fins aleshores s‘havia tendit a 

creure.
280
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 Vid. capítol 6. 2. Cfr. Mazza (1999: 239). 
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 D‘aquesta manera, Meyer es converteix en l‘iniciador del debat contemporani 

(dels segles XX i XXI), sobre la importància de l‘esclavatge en l‘antiguitat. Un debat 

que, fins aleshores, ningú s‘havia plantejat com a necessari. Fins a la conferència de 

Meyer (1898), havia predominat la idea de que l‘esclavatge havia tingut una gran 

importància a l‘antiguitat, com hem pogut comprovar als capítols anteriors. Però al 

mateix temps, també hem pogut comprovar com des dels mateixos inicis del 

Renaixement, fins a l‘època de Meyer, convisqueren concepcions molt diferents de la 

importància que hauria tingut l‘esclavatge en l‘antiguitat. També hem pogut comprovar 

com alguns autors, amb clara voluntat discursiva, destacaren aquesta importància amb 

l‘objectiu de mostrar un dels punts més negatius de les civilitzacions grega i romana 

(Bodin i Bossuet), i com a partir del segle XVIII, adquirí un paper encara més 

important,
281

 a l‘interior de la teoria progressista de la història. Però fins a l‘època de 

Meyer, no sorgí cap debat sobre les diferents interpretacions del paper de l‘esclavatge 

en l‘antiguitat, fins i tot quan Wallon publicà en 1847 una obra que anava en contra de 

la visiñ més difosa, ja que establia que la base econòmica principal de l‘Atenes 

democràtica havia sigut el treball lliure, i no l‘esclau.
282

 De fet, investigadors vinculats a 

la historiografia acadèmica alemanya, i de tendències liberal-conservadores similars a 

les de Meyer, com August Boeck (1842 [1817]) i Robert von Pöhlmann (1884, 1893),
283

 

havien mantingut plenament vigent la idea de que l‘esclavatge havia constituït el tipus 

de treball més utilitzat durant l‘antiguitat. El fet que sorgís el debat en la dècada de 

1890, i no abans, es deriva, per tant, de la conjunciñ d‘una sèrie de circumstàncies noves 

que no s‘havien produït amb anterioritat. I aquestes circumstàncies es troben 

estretament lligades als termes en què es desenvolupà el debat sobre l‘economia antiga. 

 

 La importància de l‘esclavatge, com a forma de treball preferida dels grans 

propietaris, constituïa un dels punts clau dels escrits de Rodbertus, Bücher i Weber. 

Tots tres autors havien traçat una història econòmica de l‘antiguitat en la qual, 

l‘ampliaciñ de la riquesa durant la fase de major expansiñ de l‘imperi romà s‘hauria 

invertit, principalment, en l‘ampliaciñ de les pròpies finques rurals (villa rustica), en les 

quals s‘hauria produït un augment de la ―divisiñ del treball‖ basada en l‘ampliaciñ de la 
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 Un tipus de discurs que, de fet, procedia dels mateixos historiadors cristians, Orosi i Sant Agustí. 
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 Vid. capítol 5. 2. 3. c. 
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 A Die Überervölkerung der antiken Grosstädte im Zusammenhange mit der Gesamtenwicklung 

städtischer Civilisation, Halle, 1884; i a la Geschichte des antiken Kommunismus und Sozialismus (1893). 

Vid. Mazza (1999: 239). 
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pròpia familia d‘origen servil. Aquest fet hauria determinat, en primer lloc, l‘aturada del 

creixement de l‘economia romana, i en segon lloc, la seua transformaciñ cap a una 

estructura social diferent, que donaria lloc a la societat medieval, que al seu temps, 

constituïa la base sobre la qual s‘havia configurat l‘economia ―lliure-canvista‖ (o 

capitalista) moderna. Per a defensar la veraciat d‘aquest esquema històric Bücher havia 

fet un gran èmfasi en la gran importància de l‘esclavatge en el mñn grec i romà, i de la 

gran quantitat de proves que demostraven aquest fet; des del mateix llenguatge (amb 

l‘ús de termes com familia o οἰκέται, per a referir-se al conjunt dels esclaus de la casa), 

a la gran diversitat de termes de què disposaven els romans per a referir-se a les 

diferents ocupacions dels esclaus. La sensaciñ que es desprén de l‘assaig de Bücher és 

la de la Grècia i Roma antigues com a societats totalment dominades pel treball esclau. 

Meyer ja s‘enfronta a aquesta visiñ en la conferència de 1895, en la qual posa de 

manifest que l‘esclavatge només hauria tingut una vertadera improtància durant les 

fases ―capitalistes‖ de l‘economia grega i romana, mentre que durant els períodes 

―medievals‖, com el de la ―societat homèrica‖, hauria predominat la dependència dels 

membres de la pròpia comunitat als senyors ―feudals‖, en comptes dels esclaus (Weber, 

1983b: 80-81). Així doncs, segons Meyer, l‘antiguitat no es podia caracteritzar com un 

període caracteritzat pel treball dels esclaus, sinó que pel contrari, es podia dividir en 

diferents fases històriques, en què havien predominat diferents formes de treball. Però 

en 1896, Weber ignorava aquesta ―historitzaciñ‖ meyeriana de la dependència en 

l‘antiguitat en establir que: ―la cultura antigua es una cultura de esclavos‖ (1989: 39). 

Tal com hem vist al capítol anterior, Weber situa l‘esclavatge en els mateixos orígens de 

la ―divisiñ social del treball‖ (de la mateixa manera que feien Marx i Engels, i abans 

d‘ells, Adam Smith i John Millar), la qual cosa explicava que durant els primers casos 

històrics d‘expansiñ econòmica, s‘hagués fet servir, principalment, la mà d‘obra 

esclava. Aquest fet havia determinat que l‘evoluciñ econòmica del món antic es produís 

en un sentit invers al de l‘Europa moderna, segons Weber, tal com hem vist més amunt: 

 

  ―mientras en la Edad Media el trabajo libre y el comercio de géneros crece sin cesar y al 

fin vencen, en la antigüedad la evolución camina en sentido contrario. ¿Cuál es la causa? Es la 

misma que limitó el progreso técnico de la cultura antigua: la baratura de los hombres, que 

deriva del carácter peculiar de las guerras de la antigüedad. [...]  

  la evolución del comercio internacional corre paralela a la acumulación del trabajo 

servil en la gran tenencia de esclavos. Así pues, bajo la superestructura comercial va 

desarrollándose una infraestructura cada vez más extensa, dedicada al consumo no comercial: los 
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conjuntos de esclavos que absorbían sin cesar hombres, cuyas necesidades no se satisfacían 

comprando en el mercado, sino por sus propios medios económicos. Cuanto más progresaba el 

repertorio de necesidades de las clases superiores [...] tanto más perdía el comercio en intensidad 

[...] en la antigüedad el comercio internacional fomenta los oiken [...] sustrayendo así a la 

economía del comercio local toda posibilidad de desenvolvimiento.‖ (1989: 40-41)  

 

 Citem aquest fragment altre cop, perquè Die Sklaverei im Altertum de Meyer es 

pot interpretar, en bona mesura, com un esforç per a demostrar la invalidesa de les tesis 

de Weber. L‘interès de Meyer per dedicar la conferència de 1898 al tema de 

l‘esclavatge procedia, per tant, del seu caràcter polèmic, la qual cosa es fa evident des 

de l‘inici de la conferència, en què Meyer es dirigeix contra la concepció pogressista de 

la història, tal com podem observar a continuació: 

 

  ―no hay razones para suponer, se nos aseguraba todavía hace poco, que la Antigüedad se 

sobrepusiera esencialmente a las formas más simples y elementales de economía, la economía 

natural, la economía doméstica cerrada, etc. 

  Y este punto se entrelazaba, lógicamente, con el que sigue. La serie Antigüedad-Edad 

Media-Tiempos modernos se transforma de un modo muy natural en una trayectoria ascensional 

progresiva [...] Se postula una continuidad de desarrollo histórico [...] Se pierde completamente 

de vista la gran ruptura con el pasado, el inmenso retroceso operado en la época que va desde 

Adriano hasta Carlomagno [...] 

  Es tan grande el poder de una construcción teórica, y de una opinión preconcebida, que 

ésta a que nos referimos nos llevaba a olvidar y omitir totalmente aquellos aspectos en que la 

Antigüedad se empalma todavía hoy directamente con los tiempos modernos.‖ (1983c [1898]: 

140-141).
284

 

 

 El fragment citat ens demostra l‘estreta relaciñ que existeix entre el debat sobre 

l‘economia antiga i la difusiñ de la concepciñ progressista de la història entre certs 

sectors de la universitat alemanya durant el darrer terç del segle XIX.
285

 Aquest context 

particular va fer possible que es configurés una resposta teòrica d‘importància a la 

concepciñ progressista de la història, per part d‘acadèmics com Eduard Meyer i 

Friedrich Nietzsche,
 286

 que es va fer especialment evident durant la dècada de 1890. 

Aquests sectors identificaren la concepció liberal-progressista de la història i els atacs a 
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 Hem fet servir la traducció al castellà de Carlos Silva (Meyer, 1983a). 
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 Per aquest motiu, ens sembla més adequat també situar a Weber del costat de Rodbertus i Bücher (a 

pesar de que matisés molts dels punts de les seues obres), que com el defensor d‘una ―via intermèdia‖, 

com ja hem indicat més amunt. 
286

 Vid. Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik (1871), i especialment, Der Antichrist (1895) 

(Nietzsche, 1981, 1997). 
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l‘ideal clàssic com el producte dels enemics exteriors de l‘estat alemany (França), i dels 

enemics interiors de l‘ordre establert (el liberalisme radical i el socialisme). En 

Alemanya es produeix, d‘aquesta manera, un contrast particular entre diversos sectors 

ideològics i de la universitat, que es manifesten en una intensitat molt menor a França i 

Gran Bretanya. En el cas particular de Meyer en 1898, es dirigia de forma concreta 

contra la conferència de Weber del 1896, tal com es posa de manifest als següents 

fragments: 

 

  ―Estamos ante un hecho curioso y particular: mientras, por un lado, se dirigen los más 

furiosos ataques contra el cerrado espíritu capitalista del derecho romano [...] por otro lado se 

mantiene como axioma evidente [...] que la Antigüedad, de la que es producto este mismo 

derecho, se ajustaba a las formas económicas más primitivas [...] 

  En estas condiciones, es natural que sólo se atribuya al desarrollo económico de la 

Antigüedad un interés puramente histórico [...] 

  No en vano se manifiesta [...] aquí con una evidencia singular aquella línea continua y 

progresivamente ascensional de las tres épocas históricas [...] en la Antigüedad rige la esclavitud, 

en la Edad Media la servidumbre [...] y en los tiempos modernos el contrato de trabajador libre. 

Y se dice con frecuencia que el gigantesco progreso operado por el paso de la esclavitud a la 

servidumbre compensó con creces la pérdida de valores materiales y espirituales provocada por 

el hundimiento de la Antigüedad y que, gracias a aquel progreso, debe considerarse la Edad 

Media como un período más alto que la Antigüedad [...] Precisamente por esto, añadiremos, se 

manifiesta constantemente la tendencia a ver en la Iglesia la causa y el factor principal de esta 

beneficiosa evoluciñn‖ (1983c: 143). 

 

 El darrer paràgraf constitueix una resposta directa a la conclusió de la 

conferència de Weber, de la qual Meyer critica, fins i tot, la idea de que l‘església 

hagués jugat un paper positiu.
287

 Tamé ho és la frase: ―es natural que sólo se atribuya al 

desarrollo económico de la Antigüedad un interés puramente histórico‖, que constueix 

una resposta clara a una de les primeres afirmacions fetes per Weber a l‘inici de la seua 

conferència, com hem vist més amunt.
288

 I finalment, també constitueix una respota a 

Weber el primer paràgraf, on Meyer posa de manifest la contradicció que suposava 

criticar el desenvolupament del ―capitalisme‖ a l‘època romana, i, al mateix temps, 
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 En realitat Weber parlava del ―cristianisme‖, i no de ―l‘església‖, que resultava molt més difícil 

defensar a l‘Alemanya protestant. Altres parts de l‘obra de Meyer, com la conferència de 1895, ens 

demostren que tampoc atribuïa al cristianisme cap aportació positiva al món antic, en correlació amb les 

tendències ―anticristianes‖ del període il·lustrat, i que es fan ben presents a l‘obra de Gibbon. En aquest 

camp, Meyer coincideix també amb els seus coetanis, Nietzsche i Rohde, amb els quals compartia altres 

plantejaments teòrics i ideològics, com hem vist més amunt. 
288

 ―El espectáculo que vamos a presenciar solamente reviste un interés histórico‖ (Weber, 1989: 37). 
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establir que les societats de l‘antiguitat s‘haurien desenvolupat sempre dins de: ―las 

formas económicas más primitivas‖. Per a Meyer, els testimonis de l‘antiguitat posaven 

de manifest el fenomen contrari, no s‘hauria tractat de societats ―primitives‖, sinñ de 

civilitzacions que haurien assolit els mateixos nivells de desenvolupament de l‘època 

moderna, com posaven de manifest les seues expressions culturals, i que, en un 

determinat punt, haurien començat a experimentar una davallada (Meyer, 1983c: 142). 

Des d‘aquest punt de vista, l‘objectiu que es plantejava per a l‘historiador, segons 

Meyer, era molt diferent del que es plantejaven autors com Marx, Rodbertus, Bücher i 

Weber.  

 

 L‘objectiu principal, o originari, que havia guiat els treballs de tots aquests 

economistes havia sigut el d‘estudiar perquè les societats de l‘antiguitat no havien 

arribat als nivells de desenvolupament de l‘època moderna, i quins elements de 

l‘antiguitat havien conduït a la formaciñ de la societat medieval, en la qual s‘havien 

configurat les bases de l‘economia lliure-canvista (o capitalista) moderna. Meyer, en 

canvi, partia de la idea de que la història no avançava en una línia progressista, sinó més 

aviat cíclica, amb períodes d‘ascens, i altres de caiguda. Les civilitzacions grega i 

romana havien caigut quan havien arribat els nivells de desenvolupament més alts, que 

només a l‘època contemporània s‘havien pogut igualar de nou (tant a nivell econòmic 

com cultural), i després havien sofert una caiguda, com també podia succeir a l‘època 

contemporània.
289

 La perspectiva amb que s‘aproximava Meyer a l‘antiguitat era, per 

tant, totalment distinta, ja que en comptes de realitzar una recerca sobre els elements 

estructurals que explicaren la seua trajectòria posterior, feia un estudi dels fenomens 

històrics que mostraven les fonts disponibles, i a partir d‘aquests, traçava una història de 

l‘antiguitat, a partir de la qual es podien extreure lliçons per al temps present. 

 

 Aquest contrast entre concepcions historiogràfiques es feia de manifest, segons 

Meyer, en el caràcter funcional que els ―economistes‖ li donaven a l‘esclavitud antiga, 

basant-se en la importància que tradicionalment se li havia atribuït a aquesta institució 

per a les societats de l‘antiguitat. Aquest fet és el que portà a Meyer a posar en dubte, 
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 Meyer assegura que tal situació podia produir-se a l‘època contemporània si es produïa l‘alteraciñ 

d‘alguns dels fonaments sobre els quals es sustentava el sistema econòmic vigent, com la pèrdua d‘un 

dels grans mercats estrangers, o si la població augmentava per damunt de les capacitats de la indústria per 

a oferir-li treball (1983c: 163). 
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per primer cop en la història de la recerca moderna, la concepció que predominava 

sobre el paper que hauria jugat l‘esclavatge entre les societats de l‘antiguitat: 

 

  ―No es sñlo la creencia popular, sino que son también las gentes cultas y eruditas, 

historiadores y economistas, quienes cifran la masa de esclavos de la Antigüedad en incontables 

millones y, desde luego, en un contingente muy superior al de la población de hombres libres. Se 

tiene por un hecho probado e inconmovible que la sociedad antigua se basaba en la desigualdad 

de los hombres y en el trabajo de los esclavos, que el mundo antiguo desconocía poco menos que 

totalmente el concepto de obrero libre, que el ciudadano de Grecia y Roma consideraba el 

trabajo físico como indigno y deshonroso, que vivía del trabajo de otros, dedicando todo su 

tiempo a la política o a los ocios del espíritu. 

  Tan evidente es esta concepción para muchas gentes [...] que consideran, en el mejor de 

los casos, como una extraña paradoja que alguien se atreva a refutar seriamente semejante punto 

de vista.‖ (1983c: 143). 

 

 El fragment que acabem de citar marca un abans i un després en la història de la 

historiografia de l‘esclavitud antiga. Per primera vegada, un autor modern realitza una 

descripciñ dels trets principals de la concepciñ de l‘esclavitud antiga que predominava 

al seu temps, i la defineix com una ―convicciñ‖, la qual cosa significa que no tenia 

perquè correspondre‘s a la realitat. Ens trobem davant dels inicis de la primera ―crisi‖ 

del paradigma, segons el qual, les societats de l‘antiguitat s‘haurien basat en el treball 

esclau. Aquesta idea es trobava fortament arrelada en una sèrie de fonts procedents de 

l‘antiguitat, tal com hem vist més amunt, i havia sigut compartida per molts autors de 

l‘època moderna fins que, al segle XVIII, passà a jugar un paper fonamental en el 

discurs del paradigma jurisprudencial-civil, que es convertiria en la base de la 

interpretació liberal i progressista de la història. Meyer era perfectament conscient que 

s‘enfrontava a un autèntic paradigma, segons la definició de Kuhn (1971), i per això 

indica que: ―Tan evidente es esta concepción para muchas gentes [...] que consideran, 

en el mejor de los casos, como una extraña paradoja que alguien se atreva a refutar 

seriamente semejante punto de vista.‖ Resulta interessant destacar el paral·lelisme amb 

la forma en què David Hume descrivia en 1752 la concepció de la història que 

predominava a la seua època: ―La tendencia a despreciar el presente y a admirar el 

pasado, es una extraña condición de la naturaleza humana propia incluso de personas 

de mucho juicio y gran cultura‖ (1982: 347). Tal com ha posat de manifest Kuhn 

(1971), es poden detectar els inicis de la crisi d‘un paradigma, quan alguns 

investigadors comencen a posar de manifest la seua existència. En el cas de l‘esclavitud 
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antiga, ens trobem davant d‘un punt d‘inflexiñ clar, ja que ens trobem davant de l‘inici 

clar del debat sobre la importància de l‘esclavatge en les societats de l‘antiguitat que 

dominarà tot el segle XX, i que s‘inicia amb la següent qüestiñ plantejada de Meyer: 

―Detengámonos, pues, a investigar si la esclavitud desempeñó realmente en la 

Antigüedad el papel que la teoría que acabamos de esbozar le atribuye‖ (1983c: 143). 

 

 El primer punt que Meyer es deté a examinar és el fet que, contràriament a la 

imatge que transmetien els ―economistes‖ de l‘esclavatge com una particularitat del 

món antic, aquest es trobava present en gairebé totes les societats del món i èpoques 

històriques. Així doncs, Meyer indica que en la majoria de societats, el dret desapareixia 

fora de la pròpia comunitat, i per tant, quan s‘establia la guerra amb un altre poble, els 

vençuts podien caure immediatament sota l‘esclavatge. Aquesta situaciñ s‘havia 

mantingut vigent durant la major part de la història d‘Europa fins que, al segle XVIII, es 

començà a qüestionar, i al segle XIX s‘abolí a la major part d‘Europa (Meyer, 1983c: 

144-145). L‘aboliciñ de l‘esclavatge havia sigut un fenomen molt recent, i per tant, 

l‘existència de l‘esclavatge no tindria res de particular, sinñ que hauria constituït la 

pràctica comú en la major part de la història. Així doncs, l‘element que calia estudiar no 

era la seua existència (que no tenia res d‘estrany), sinñ la seua importància dins el 

conjunt de l‘economia d‘un poble: 

 

  ―Hemos querido [...] seðalar la gran diferencia que existe entre la situaciñn en que la 

esclavitud se halla extendida en un estado en mayor o menor proporción y aquella en que 

representa un factor decisivo o incluso dominante para la vida económica de un pueblo. 

Solamente en este segundo sentido, y no en otro, nos interesa aquí la esclavitud.‖ (1983c: 145). 

 

 Un cop establert aquest principi, que no hem trobat en cap dels estudis previs 

sobre l‘esclavitud antiga, Meyer indica que calia descartar totes aquelles societats que es 

trobaven en les fases més primitives del ―desenvolupament‖.
290

 En aquest estadi, indica 

Meyer, la situació social que es sol trobar és la de: 

 

  ―una nobleza dotada de enormes posesiones de ganado y riquezas y, por debajo de ella, 

grandes masas de siervos [...]  

                                                 
290

 Meyer sí segueix la ―teoria de les etapes‖ que constueix el nexe de la concepciñ progressista, però la 

deslliga de la idea de que la història, en conjunt, havia d‘evolucionar en una determinada direcciñ. 
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  No pocas veces encontramos entre los siervos prisioneros de guerra y esclavos raptados 

o adquiridos por compra; pero la parte principal de la población está formada aquí por las gentes 

de la propia comunidad que han sido reducidas a una situación de dependencia, que han perdido 

su libertad, pero que, a pesar de ello, se distinguen de los verdaderos esclavos en que pertenecen 

al mismo pueblo de sus seðores‖ (1983c: 145). 

 

 Aquesta situaciñ social es podia detectar a l‘etapa més antiga de la qual es tenia 

notícia d‘Israel, Grècia i Roma. En el cas de les civilitzacions orientals no es tenia 

notícia d‘aquesta situaciñ social, perquè la documentaciñ escrita més antiga que es 

conservava: ―arranca de los tiempos en que estos pueblos han alcanzado ya una fase 

elevada de cultura‖ (1983c: 146). La contribuciñ de Meyer per a l‘estudi de les formes 

de dependència distintes a l‘esclavatge en l‘antiguitat resulta de gran importància, ja que 

fou el primer autor en criticar la falta de precisió que havia existit, fins aleshores, en 

l‘estudi d‘aquestes (que s‘agrupaven sovint sota la denominaciñ comú ―d‘esclavatge‖). 

Així, Meyer distingeix la situació dels thetes de l‘esclavitud, i els vincula al concepte de 

―jornalers‖, cosa que, com hem vist més amunt,
291

 ja havia fet Wallon. Tal com hem 

indicat al capítol dedicat a aquest autor,
292

 Henri Wallon fou un dels primers autors en 

establir distincions entre les diferents formes de dependència que havien existit en 

l‘antiguitat. Però cal destacar el paper de Meyer, no només posar de manifest la seua 

existència, sinó sobre tot, en el fet de criticar la falta de precisió que faltava en els 

estudis del seu temps quan s‘aproximaven a l‘estudi de la dependència. El motiu de que 

durant aquest aquest període històric predominaren formes de dependència distintes a 

l‘esclavatge trobava el seu fonament, segons Meyer, en motius de caràcter econòmic: 

 

  ―la esclavitud desempeða en estos tiempos un papel muy secundario y dista mucho de 

ser el factor dominante de la economía. [...] La mano de obra interior no escasea, y la verdad es 

que el enemigo vencido en la guerra y cautivo resulta poco útil.‖ (1983c: 149). 

 

 La idea defensada aquí per Meyer constituïa un argument contundent que, a més, 

era de caràcter plenament econòmic. Però a més d‘arguments sòlids, Meyer fa ús també 

dels testimonis documentals, que també aportaven diverses notícies en la mateixa 

drecció: 
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 Capítol 5. 2. 3. c. 
292

 Ibidem. 
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  ―Los historiadores griegos de la cultura no se equivocan cuando consideran la esclavitud 

de los tiempos posteriores, la esclavitud basada en la compra, como algo nuevo, desconocido de 

la época de Homero y que no aparece en el mundo griego hasta el siglo VII.
293

 ―Cuida bien, ante 

todo, de tu casa, de la mujer, del buey que tira del arado [...] reza el primer consejo que da 

Hesíodo al campesino [...] El labrador y su esposa son, pues, en aquel tiempo, los agentes y el 

alma del trabajo en el campo. [...] Aristóteles [...] pues para los pobres el buey hace las veces de 

esclavo‖ Prueba palpable, al mismo tiempo, de que todavía en tiempos de Aristóteles el pequeño 

agricultor tenía que arreglárselas sin esclavos. (1983c [1898]: 150) 

 

 Hem citat aquest fragment perquè ens demostra l‘ús pioner que fa Meyer 

d‘aquestes evidències documentals de la importància del treball lliure en l‘antiga 

Grècia, i de la introducciñ relativament tardana dels ―esclaus comprats‖ segons el 

testimoni de Teopomp (Ath. 6. 265b-c), que segueixen tenint una gran importància en la 

historiografia actual.
294

 Meyer es converteix, al costat de Wallon (1847), en un dels 

iniciadors de la tradiciñ historiogràfica que tendeix a destacar l‘element lliure entre els 

treballadors de l‘antiguitat amb l‘objectiu de reduir la sensaciñ d‘omnipresència del 

treball esclau. En aquest sentit, algunes fonts històriques (com Aristòtil), demostren 

tenir una gran ambivalència, en funciñ dels objectius de l‘historiador modern.
295

 

 

 A continuaciñ, Meyer fa una sèrie d‘observacions sobre la situaciñ dels esclaus 

en la Grècia i Roma antigues des del punt de vista jurídic i cultural, amb l‘objectiu de 

demostrar que l‘esclavitud antiga no hauria tingut un caràcter tan terrible o 

deshumanitzat com tendien a creure molts dels seus contemporanis. En aquest sentit, 

indica que: 

 

  ―el esclavo [...] Carece de derechos frente al dueño y se halla excluido de la comunidad 

[...] En cambio, es miembro de la casa, de la familia [...] Participa, por tanto, en los cultos 

domésticos [...]  

  Esta concepción se manifiesta a través de todo el mundo antiguo. En cambio, se acusa 

una diferencia extraordnariamente importante y característica cuando el señor renuncia a sus 

                                                 
293

 Meyer no cita la seua font, però sembla tractar-se del testimoni de Teopomp [FGrH 115, fr. 122a] 

recollit per Ateneu (6. 265b-c). 
294

 Vid., per exemple, Finley (1983c, d, e [1960, 1964, 1965]), Vidal Naquet (1973), Vogt (1975a), o els 

diferents congressos celebrats dins del marc del GIREA (el primer d‘ells: Actes du Colloque d‟histoire 

sociale), entre molts altres. Considerem aquests treballs ―actuals‖, a pesar d‘haver sigut elaborats durant 

les dècades de 1960 i 1970, perquè encara sñn el referent principal dels estudis que s‘estan realitzant en 

aquests moments, i perquè el debat en el qual es troben immersos encara no ha sigut abandonat. 
295

 Cfr. Meiksins Wood (1978), McKeown (1999, 2007). 
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derechos como dueño y da al esclavo la libertad. En Grecia, el esclavo manumitido recobra la 

situación que tenían él o sus antepasados antes de caer en la esclavitud‖ (1983c: 151). 

 

 Meyer afegeix que, a pesar d‘aixñ, el llibert mai arribà a incoprorar-se a la 

comunitat com un membre d‘ella, sinñ com algú que es trobava sota la seua protecciñ, 

com els estrangers que hi residien. La situació canviaria, segons Meyer, a Roma, on 

l‘acte de manumissiñ comportava la incorporaciñ del llibert, i dels seus fills, com a 

ciutadans, això és, com a membres de la comunitat de ple dret. Aquest progrès en la 

legislaciñ romana respecte a l‘esclavitud constituïa un element digne d‘admiraciñ, 

segons Meyer, el qual conclou que: ―En éste y en los demás terrenos [...] procede Roma 

con un espíritu de liberalidad que, verdaderamente, causa admiración y asombro 

cuando se penetra a fondo en él.‖ (Meyer, 1983c:151). Les idees que tracta de 

transmetre‘ns Meyer en aquest fragment sñn de dos tipus:  

 

- En primer lloc, l‘esclavitud no constituïa una instituciñ tan estranya i 

―bàrbara‖ com molts contemporanis tendien a considerar, sinñ que havia 

tingut un caràcter molt ―humà‖, en molts sentits.  

- En segon lloc, la introducciñ de l‘acte de manumissiñ a la societat grega, i el 

seu perfeccionament, dins el sistema jurídic romà, sñn mostres de l‘alt nivell 

de desenvolupament i de ―civilitzaciñ‖ d‘aquestes societats.  

 

 L‘objectiu que hi ha al darrere de tot aquest discurs és tractar de minimitzar 

l‘impacte negatiu que tenia a la seua època la relaciñ que s‘establia entre l‘esclavatge i 

l‘antiguitat. En aquest sentit s‘entén també millor l‘èmfasi previ de Meyer en mostrar 

que l‘esclavitud constituïa una instituciñ universal, i que a Europa només s‘havia abolit 

en una època molt recent. Resulta interessant destacar la construcciñ d‘aquest discurs 

sobre ―l‘humanisme‖ de l‘esclavitud antiga per part de Meyer, perquè aquest serà 

recuperat durant els anys centrals del segle XX per part de Joseph Vogt,
296

 amb 

l‘objectiu de fer front al fort èmfasi de la historiografia marxista en la importància de 
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 Vid. la recopil·laciñ d‘articles de Vogt que porta per títol, significativament: Sklaverei und Humanität 

(Vogt, 1975 [1965]). 
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l‘esclavatge en l‘antiguitat, i es convertirà en un dels trets principals de la historiografia 

alemanya sobre l‘esclavitud antiga fins a l‘actualitat.
297

 

 

 A continuació, Meyer dirigeix la seua mira cap a una de les idees clau de la 

concepciñ moderna de l‘esclavitud antiga des dels inicis del Renaixement: la idea del 

―menyspreu del treball‖ entre els antics.
298

 Aquesta idea ja havia començat a ser 

qüestionada per Wallon (1847),
299

 com hem vist més amunt, però Meyer escomet una 

crítica molt més contundent, com podem observar al següent paràgraf: 

 

  ―Dos palabras solamente acerca del trabajo y de la posiciñn que ocupa en este tipo de 

sociedad. [...] ―Ganarás el pan con el sudor de tu rostro‖, fue la maldiciñn de Jehová [...] 

―¡Trabaja necio Perses!‖ es el consejo que Hesíodo da a su hermano [...] El trabajo es 

considerado no pocas veces como una carga o una maldición, pero una actitud de desprecio ante 

el trabajo no se manifiesta nunca. [...] Pero, a medida que va acotándose la clase de señores y que 

la población campesina cae en la sujeción política y personal, se abre paso con mayor fuerza la 

concepción de que la verdadera misión de la nobleza es consagrarse por entero a sus deberes 

políticos y militares. El héroe homérico, el ciudadano con plenitud de derechos de Esparta [...] 

miran al siervo que trabaja la tierra con el mismo soberano desprecio con que el caballero de la 

Edad Media al villano‖ (1983c: 151-152). 

 

 En aquest paràgraf Meyer desmunta pràcticament tots els fonaments de la teoria 

del menyspreu del treball entre els antics. En aquest camp, Meyer no obtindria un 

seguiment immediat, però sí diverses dècades més tard, per part d‘autors com Zimmern 

(1909) i Westermann (1955), que també s‘oposaran a la concepciñ de que la Grècia 

antiga s‘havia basat en el treball dels esclaus. A pesar d‘això, la nociñ del ―menyspreu 

del treball‖ entre els antics es mantindrà com la concepció hegemònica entre els estudis 

clàssics fins als nostres dies, com es posa de manifest amb l‘intent recent de Meiksins 

Wood (1978, 1996, 1998) de rebatre aquesta tesi, i les fortes reaccions que aquest intent 

ha causat (vid. Meikle, 1989). 

 

 Un dels punts més forts de la crítica de Meyer consisteix en introduir una 

―historitzaciñ‖ de l‘antiguitat, front a la concepciñ unitària que predominava entre molts 
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 Bona part dels treballs elaborats dins el marc de ―l‘escola de Mainz‖ constitueixen un bon exemple 

d‘aquesta tendència. Vid. McKeown (2007: 30-51). La historiografia anglosaxona és especialment crítica 

amb aquest punt de vista (vid. Finley, 1982; i McKown, 2007: 77-96). 
298

 Al capítol 3. 1. 2. 
299

 Vid. capítol 5. 2. 3. c. 
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dels seus contemporanis. A partir d‘aquí, Meyer traça una distinciñ entre períodes en 

què el treball seria contemplat de forma més positiva, front a altres, i de la mateixa 

manera, també indica com aquest ―menyspreu‖ era una actitud pròpia de les classes 

altes, a partir del moment en què comencen a separar-se de l‘exercici de qualsevol tipus 

de treball. Així, el que s‘interpretava com a mensyspreu al treball artesanal, constituïa, 

en realitat, menyspreu a la classe dels artesans, que constituïen un grup social inferior, 

al dels camperols i ramaders. La comparació amb la concepció que tenien els nobles de 

l‘edat mitjana europea contribueix a demostrar la universalitat d‘aquesta idea entre les 

classes elevades, i l‘error de vincular-les únicament a l‘època antiga, i pensar que 

constituiria la concepció que predominava entre la major part de la població. A partir 

d‘aquí, Meyer aprofita per destacar les fortes coincidències que, segons ell, existien 

entre determinats períodes de l‘antiguitat, i l‘edat mitjana europea: 

 

  ―Nos encontramos ya aquí, como se ve, con las condiciones características de la Edad 

Media cristiano-germanica: una nítida división entre estamentos hereditarios, la posición 

predominante de la nobleza guerrera y terrateniente, una sujeción progresiva de los campesinos 

[...] quien no se empeñe en cerrar los ojos a la evidencia debiera reconocer [...] que el paso de la 

Antigüedad a la Edad Media, no sólo desde el punto de vista cultural [...] artístico y político, sino 

también desde el punto de vista social, representa el retorno a condiciones y realidades que la 

Antigüedad había superado ya de largo tiempo atrás‖ (1983c: 152-153) 

 

 A partir d‘aquí, Meyer considera trobar-se en condicions per traçar una història 

de l‘antiguitat molt diferent a la que defensaven Marx, Bücher i Weber, i que ha sigut 

qualificada amb el nom de ―cíclica‖: 

 

  ―La primera época de la Antigüedad, la época de Homero [...] merece ser calificada [...] 

con el nombre de Edad Media; y la época de florecimiento de la Antigüdad equivale a nuestros 

tiempos modernos y es [...] en la que imperan ideas y condiciones que podemos caracterizar 

mejor con el nombre de modernas.
300

 

  De donde se desprende [...] la siguiente consecuencia: si la servidumbre de (...) la época 

homérica, corresponde a las condiciones económicas de la Edad Media cristiana, ello quiere 

decir, lógicamente, que la esclavitud de la época siguiente corresponde al trabajo libre de los 

tiempos modernos y nació al calor de los mismos factores que han dado vida a éste.‖ (1983c: 

153). 
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 Les cursives procedeixen del text original. 
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 L‘equivalència entre els períodes històrics resulta, per a Meyer, evident, i a favor 

d‘aquesta tesi disposa d‘un poderñs argument: si a partir del segle XV s‘havien 

començat a recuperar a Europa els vestigis literaris i artístics de l‘antiguitat, i si al segle 

XIX, s‘havien recuperat el dret i formes d‘organitzaciñ política pròpies de l‘època 

clàssica, és perquè l‘època moderna es trobava en unes condicions econòmiques i 

socials molt similars. Resulta interessant destacar que, en aquest punt, Meyer adopta la 

idea de Marx i Weber (i, en general, dels economistes), de que l‘economia determinava 

el sistema polític, les institucions i la ideologia d‘una societat. Però a diferència 

d‘aquests, Meyer no considera que existisca una ―estructura‖ pròpia de tota l‘antiguitat, 

front a l‘edat mitjana. 

 

 Per altra banda, l‘altre aspecte que cal destacar és l‘equivalència que Meyer 

estableix entre el proletariat modern i l‘escalvitud antiga, que també trobàvem al treball 

de Mommsen, i que xoca fortament amb la concepció que tenien Marx, Bücher i Weber. 

L‘equivalència resultava evident per a Meyer, perquè les característiques econòmiques 

principals de Grècia i Roma durant les seues fases de major exapnsió política i cultural 

eren ―les mateixes‖ de l‘Europa moderna: 

 

  ―La propiedad sobre la tierra y la agricultura no pueden mantenerse a la larga como los 

únicos factores dominantes de la vida económica. Se abren paso y comienzan a desempeñar un 

papel importante el comercio y el cambio, a medida que se necesitan mercancías y los productos 

de otros y el equivalente para compensarlos. Ello trae como consecuencia [...] el desarrollo de la 

industria interior que produce para la exportación. [...] 

  Los metales preciosos, entre los que se establece una proporción fija [...] se convierten 

en el común denominador del valor, su posesión es también apetecible e indispensable para el 

labrador y para el noble, y la economía monetaria acaba desplazando al antiguo intercambio 

basado en el trueque, al sustento natural de la mano de obra y a las prestaciones en especie de la 

poblaciñn sometida‖ (1983c: 153). 

 

 En el fragment citat Meyer s‘oposa en tots i cada un dels punts en què Bücher 

havia caracteritzat l‘economia antiga front a la moderna ―economia nacional‖. Tots els 

trets d‘aquesta última es trobaven al període clàssic, inclosos el desenvolupament d‘una 

―indústria‖ orientada a l‘exportaciñ, i de la difusiñ d‘una economia monetària a tots els 

estrats de la població. Meyer no fa cap referència aquí, de forma deliberada, a la 

interpretació de Weber (1896) del comerç de llargues distàncies com una activitat 
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destinada, únicament, a suplir les demandes de les elits. Aquestes condicions 

econòmiques sñn les que farien possible, segons Meyer, l‘apariciñ del ―treball lliure 

assalariat‖, per un costat, i de l‘establiment del treball esclau en massa, per l‘altre. A 

diferència dels ―economistes‖, Meyer no considera el desenvolupament de l‘esclavatge 

a Grècia i Roma com un producte de circumstàncies històriques úniques, sinó que pel 

contrari, constituïa el procès lògic en les condicions econòmiques indicades. Aquest és 

un dels punts més originals de la teoria de Meyer, i per això, es fa necessari citar-lo: 

 

  ―nuestra investigaciñn vuelve a mostrarnos, en este punto, cuán equivocada se halla la 

teoría moderna. El trabajo libre, lejos de ser un tardío sucesor de la esclavitud, producto de largas 

etapas intermedias, surge por el contrario en el mismo momento en que se manifiesta también la 

esclavitud como un factor económico importante; los dos tienen la misma antigüedad y son, 

simplemente, formas distintas y concurrentes bajo las que trata de satisfacerse la misma 

necesidad económica [...] El capital necesita de mano de obra barata y ágil, sustraída de las 

condiciones de la sociedad patriarcal, medieval, y que procura explotar en la mayor extensión 

posible. La forma jurídica en que esta mano de obra se le ofrece tiene, desde el punto de vista 

económico, una importancia secundaria. Si se le da a escoger entre la forma de esclavitud o la 

del contrato de trabajo libre, en igualdad de condiciones preferirá la primera. 

  El problema, por tanto, no está en saber cómo nació la esclavitud antigua, sino cómo 

explicarse la trayectoria moderna, análoga a la antigua, a partir de los siglos XIV y XV no 

condujese al predominio de la esclavitud, como en la Antigüedad.‖ (1983c: 164). 

 

  Segons Meyer, l‘extensiñ de no esclavitzar als pobles cristians entre sí, així com 

la falta de comunicacions marítimes a l‘interior d‘Europa, explicaven el fet que no 

s‘haguès produït la utilitzaciñ del treball esclau en major mesura. L‘explicaciñ resulta 

important per dos motius. En primer lloc, front a la concepció que predominava entre la 

majoria dels seus contemporanis (en bona mesura, influïts pel discurs d‘Adam Smith), 

Meyer destacà l‘existència del treball lliure assalariat durant els mateixos períodes 

històrics en què l‘esclavatge experimentà un major desenvolupament a Grècia i Roma, 

idea que és acceptada, cada cop en major mesura, en la historiografia actual. En segon 

lloc, per establir la ―preferència‖ dels ―capitalistes‖ pel treball esclau front al ―lliure‖. 

Segons Meyer, la destrucciñ de les relacions socials patariarcals, pròpies de la ―societat 

medieval‖, havia comportat un millorament substancial de la situaciñ jurídica i social de 

les classes baixes de les societats grega i romana, la qual cosa havia tingut una 

repercussió directa en l‘increment de la utilitzaciñ de la mà d‘obra esclava per part dels 

grans propietaris. Meyer ens descriu aquest procès de la següent manera: 
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  ―El progreso econñmico, al remontarse sobre el estado agrario puro, y el desarrollo del 

comercio y la industria, no bastan, pues, para convertir la esclavitud en un factor dominante [...] 

Fueron [...] las condiciones políticas las que en Grecia y en Roma produjeron este efecto. [...] La 

instauración del estado de derecho, la abolición de todas las diferencias de clase y de todos los 

privilegios políticos, la implantación de la libertad política y de la igualdad jurídica [...] 

  La industria reclama obreros baratos, cuyas energías pueda explotar sin limitaciones y 

que se hallen por entero a su merced.  

  Tal es la raíz que infunde su importancia económica a la esclavitud en Grecia. [...] Sólo 

permanecieron al margen de la esclavitud, en lo fundamental, las comarcas en que se mantenían 

en pie las antiguas condiciones de vida, tales como el interior del Peloponeso y el oeste de la 

Grecia central.‖ (1983c: 156-161) 

 

  L‘explicaciñ històrica que traça aquí Meyer serà recollida per diversos 

historiadors del segle XX, entre els quals destaca Finley.
301

 La mateixa transformació 

política que havia portat a la instauració de la democràcia, i per tant, havia portat a les 

classes populars a la conquesta del poder polític i la igualtat jurídica, era la que havia 

sentat les bases per a que les classes propietaràries començaren a utilitzar de forma 

sistemàtica la mà d‘obra esclava. La idea que vinculava la democràcia a la presència 

massiva d‘esclaus tenia una gran antiguitat, ja que la trobem present des del segle XVI 

en autors com J. Bodin, i posteriorment serà recollida per alguns dels autors més 

influents dels segles XVIII i XIX, com Adam Smith, William Mitford, Volney i Hegel, 

que al seu temps exerciran una poderosa influència sobre bona part dels historiadors del 

segle XIX (i aquests sobre la historiografia del segle XX).
302

 Però el discurs d‘aquests 

autors s‘havia estructurat, principalment, sobre la idea de que havia sigut la presència 

del treball esclau la que havia fet possible l‘establiment del sistema democràtic: de tal 

manera que hauria consistit en una ―democràcia de propietaris‖, o d‘una espècie 

―d‘oligarquia extensa‖. Meyer, en canvi, planteja un discurs molt diferent. Eren els 

treballadors els que havien conquerit el poder, en connivència amb les noves elits 

―capitalistes‖, i per tant, la ―democràcia‖ es podia considerar en un vertader ―règim del 

poble‖. Però un cop assentat aquest sistema, i com a conseqüència del caràcter expansiu 

de l‘economia atenesa, els propietaris començarien a preferir la utilitzaciñ del treball 

esclau. Cal dir, al mateix temps, que segons Meyer (1983c: 157), havien sigut el 
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 Vid. Finley (1998: 135-160). 
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 Vid. Meksins Wood (1998), a més dels capítols anteriors, en els quals analitzem l‘obra de cada un 

d‘aquests autors. 
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desenvolupament de les pràctiques econòmiques ―capitalistes‖ les que havien fet 

possible el triomf de la democràcia, ja que havien creat una nova elit ―del diner‖, que 

havia anat augmentant el seu poder amb la creació de noves clienteles (vinculades a 

elles pel diner), i s‘havia acabat enfrontant a la vella democràcia, al mateix temps que 

havien atorgat a les classes baixes una desvinculació progressiva de la vella aristocràcia. 

 

 En l‘elaboraciñ d‘aquest esquema evolutiu es fa evident que Meyer prenia com a  

referent l‘evolució de la història europea des de finals del segle XVII, amb la Revolució 

Gloriosa angelsa, a finals del segle XIX, amb el triomf de l‘economia capitalista, la 

democràcia i el moviment obrer. Per altra banda, Meyer disposava de les fonts de 

Teopomp i Posidoni, en la forma en què havien sigut recollides per Ateneu (6. 262b-

275b), i especialment la crítica estoica del segon als usos excessius de la riquesa, i 

l‘avarícia moguda per l‘augment d‘aquesta, que havien portat a la utilitzaciñ massiva de 

l‘esclavatge.
303

 Meyer, de la mateixa manera que Mommsen (1854-1856) i Weber 

(1891), veia en aquest discurs una representaciñ clara de les pràctiques ―capitalistes‖ de 

l‘Alemanya moderna. Però al mateix temps, Meyer localitza i limita el predomini del 

treball esclau només a derminades activitats econòmiques. Per a ell, el treball esclau 

adquirí el predomini en la producciñ realitzada en els grans tallers d‘algunes poleis 

gregues, com Atenes i Corint, però no en altres activitats, com en l‘agrícola (1983c: 

161). A més a més, Meyer afegeix que resulta equivocada la noció, segons la qual, cada 

ciutadà atenès hagués posseït, com a mínim un esclau. Segons Meyer:  

 

  ―Los esclavistas fueron siempre, en realidad, una minoría y el número de esclavos rara 

vez llegó a alcanzar al de los hombres libres, y sólo en algún que otro estado industrial lo 

sobrepasó. Abundaban siempre, en todas partes, los ciudadanos que vivían de su trabajo y los 

casos en que un hombre libre se contrataba para ejecutar las faenas físicas más humildes, tales 

como las de peón agrícola, mozo de molino u obrero fabril.‖ (1983c: 162). 

 

 El panorama que ens presenta aquí Meyer de l‘estructura social de les poleis 

gregues (en la qual sembla predominar la imatge de l‘Atenes clàssica), té un caràcter 

molt més complex del que tendiren a atribuir-li la majoria dels seus contemporanis. 

Aquest coincideix, en bona mesura, amb l‘esquema defensat en època recent per Moses 
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 La influència del discurs de Posidoni es fa evident quan Meyer destaca la omnipresència del treball 

esclau en la mineria (1983c: 161). 
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I. Finley i Pierrae Vidal Naquet,
304

 a pesar de les dures crítiques que Finley (1982: 55-

62) ha dirigit contra la figura de Meyer.
305

 Una crítica que s‘ha sustentat, principalment, 

en l‘oposiciñ ideològica que separava a Meyer dels plantejaments de Finley, però que 

no té en compte, que va ser precisament la reacciñ ideològica de l‘historiador alemany 

als plentejaments dels ―economistes‖, el que el portà a interessar-se pels aspectes 

econòmics i socials, i a aportar una interpretaciñ totalment original d‘aquestes. 

 

 L‘anàlisi de Meyer del treball i l‘esclavatge en la Grècia antiga es completa amb 

un estudi de les realitats de ―l‘antic Orient‖ i Roma. Respecte a la primera, Meyer 

destaca un dels aspectes que sñn generalment acceptats en l‘actualitat, però que a la 

seua època no estava gens clara: la de l‘escassa importància de l‘esclavatge a l‘Orient. 

Segons Meyer, en aquests territoris no s‘arribà a produir mai la transformaciñ 

econòmica i social que s‘operà a la zona israelita (i cananea o fenícia),
306

 Grècia i 

Roma, a pesar de que el el comerç arribà a experimentar un gran desenvolupament:  

 

  ―El Oriente en su conjunto no llegó a sobreponerse nunca, en lo esencial, al estado de 

cosas que aquí sugerimos [...] La industria y el comercio han desempeñado en el Oriente un 

papel muy importante, pero las condiciones en que existen y se desenvuelven apenas han 

cambiado.‖ (1983c: 154). 

 

 A partir d‘aquí es fa evident que Meyer adopta per a ―l‘antic Orient‖ la 

interpretaciñ que Weber aplicava per a la Roma clàssica pel que fa a l‘existència d‘un 

comerç internacional d‘importància i que, no obstant, deixaria sense alterar l‘estructura 

social i econòmica de la gran massa de la població rural. Però Meyer no reconeix en cap 

moment l‘origen weberià d‘aquesta tesi. A partir d‘aquest principi, Meyer pressuposa la 

persistència de les relacions socials patriarcals pròpies de ―l‘etapa prèvia‖ de la gran 

transformació grega i romana entre les societats orientals, la qual cosa explicava que, 

entre aquestes, el treball esclau no arribés a adquirir una importància significativa en 

cap moment: 
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 Finley (1961 [1954]; 1974a [1973]; 1977a [1959]; 1983b-c [1960-1965]),  Vidal Naquet (1977 [1955]; 

1988 [1968]; 1992a [1990]). 
305

 Mazza (1985: 520-521, 536) discrepa amb la duresa de la crítica de Finley, i destaca la contribució de 

Meyer en l‘estudi de l‘estructura social i l‘economia de les societats de l‘antiguitat. 
306

 La introducciñ del regne d‘Israel, al costat de l‘evoluciñ econòmica experimentada per Grècia i Roma, 

constitueix un element original de l‘anàlisi de Meyer, fruit del seu coneixement per l‘hebreu, i la seua 

dedicació especial a les cultures orientals. Segons Momigliano (1994) aquest també es deriva del fet de 

procedir d‘una familia jueva. 
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  ―la esclavitud, en el Oriente, no llegñ a desempeñar nunca un papel más importante que 

el que hoy desempeña. [...] Los esclavos no son, aquí, herramientas rentables, sino, por el 

contrario, muy gravosas, de la casa; se destinan únicamente, en la inmensa mayoría de los casos, 

al servicio presonal del señor. [...] no llega a desarrollarse nunca en la agricultura, y sólo penetra 

muy levemente en la industria y el artesanado.‖ (1983c: 156) 

 

 L‘esquema que ens presenta aquí Meyer es convertirà, des de principis del segle 

XX, en la interpretaciñ de l‘estructura social orientada més acceptada entre els cercles 

no marxistes, i en un dels temes més polèmics de la historiografia marxista, fins que, a 

partir de les dècades de 1960 i 1970, la major part del marxisme europeu acabaria també 

acceptant-la. 

 

 Finalment, Meyer analitza també l‘evoluciñ de l‘esclavatge en la societat 

romana. El període romà constitueix la part de la conferència de Meyer en què la seua 

anàlisi es converteix més pobra i menys original, com a conseqüència de la seua major 

especialització en la història oriental i grega (tant pels seus estudis, com pel curs de la 

seua recerca en l‘elaboraciñ de la Geschichte des Altertums). En el cas romà, de fet, 

podem localitzar fàcilment les influències de Meyer, que bàsicament es limiten a la 

Història de Roma de Mommsen, per un costat, i a una sèrie de fonts clàssiques bàsiques 

(com Estrabñ, Apià i Plutarc), per l‘altra. A partir d‘aquí, comprenem que l‘anàlisi de 

Meyer de la fase romana coincidisca, en una mesura molt major, a la interpretació més 

tradicional, que partia del discurs de Posidoni, i que vinculava les idees de difusió de la 

corrupciñ i de ―l‘avarícia‖ per l‘augment de les riqueses (que en Mommsen i Meyer es 

traduïa pel concepte de ―capitalisme‖), augment del treball esclau, i decadència de la 

figura del petit propietari-ciutadà-soldat, sobre el qual s‘havia fonamentat el sistema 

polític republicà, i que havia portat a Roma a l‘èxit. Aquests aspectes es posen de 

manifest als següent paràgraf, en el qual es fa present la dialèctica hegeliana: 

 

  ―El Imperio universal romano fue [...] obra de los campesinos de Italia, política y 

militarmente organizados. [...] Pero el logro de la dominación mundial del Imperio romano 

transforma radicalmente estas condiciones, y viene a minar y destruir precisamente las bases de 

la existencia de la clase social que la hizo posible. Conduce rápidamente a una espantosa y 

permanente crisis agraria.‖ (1983c: 165). 
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 A pesar d‘això, el discurs de Meyer presenta un caràcter d‘una complexitat 

major en certs fragments, en els quals es separa de l‘explicaciñ tradicional, i atén també 

a determinats aspectes de caràcter econòmic, a partir de la seua lectura ―modernista‖ de 

l‘economia romana, tal com podem observar a continuaciñ: 

 

  ―Afluyen a Roma inmensas riquezas y el dinero se convierte en el poder más formidable 

del estado. [...] Los países ultramarinos producen, además, trigo más abundante y más barato que 

la península itàlica. Sicilia, África y Egipto se convierten por turno en los graneros de Italia. 

  La agricultura italiana, fuera de zonas tan fecundas como la Campania y la región del 

Po, va perdiendo así su rentabilidad; el pequeño campesino no puede ya defenderse de la 

competencia extranjera y las grandes fincas sólo cultivan lo necesario para sus propias 

necesidades, dedicándose a la vinicultura, la oleicultura y la horticultura, pero sobre todo al 

pastoreo.‖ (1983c: 165-166). 

 

 En aquest punt cal destacar la originalitat de Meyer, en introduir la competència 

de la producció de les províncies, com una de les causes de la decadència de 

l‘agricultura itàlica, que constitueix una de les tesis que més força té en la historiografia 

actual.
307

 A partir de fragments com aquest, es fa evident també la enorme influència de 

Meyer sobre Rostovtzeff (1981a, b [1926]), i a través d‘aquest últim, en la historiografia 

italiana. Però Meyer no finalitza aquí la seua anàlisi de les causes de la transformació de 

l‘agricultura itàlica, i incorpora altres elements, com la tendència dels ―capitalistes‖ 

romans a invertir en la terra, no tant per la seua rentabilitat econòmica (en això Meyer 

s‘enfronta a la visiñ de Mommsen i la major part de la historiografia del seu temps), 

sinó més aviat pel seu prestigi, i per la seguretat que aportava (front a altres fonts de 

riquesa majors, però més inestables). L‘entrada de capital procedent de les conquestes 

entre a Roma, portaria a la seua elit (des dels antics patricis als membres de l‘ordre 

eqüestre), a invertir en la terra, la qual cosa repercutiria en una concentració de les 

terres, la pèrdua d‘aquestes per part dels camperols pobres, i la utilització en aquestes de 

mà d‘obra esclava: 

 

  ―La explotaciñn de la tierra a base de arrendatarios libres no es ya rentable. ¿Y para qué 

recurrir a ella, existiendo la gran abundancia de mano de obra barata y eficiente que ponen a 

disposición de los terratenientes los enormes contingentes de esclavos lanzados año tras año al 

mercado por las grandes guerras? Este material humano reúne todas las ventajas: cuesta poco, 
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 Vid. Molina Vidal (2002), i especialment, la bibliografia citada a la nota 5 (p. 284). 
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puede ser esquilmado hasta lo último, se repone e incrementa a sí mismo por medio de la 

procreación y, como carece totalmente de derechos, no puede ir con reclamaciones al estado. 

  Así se explica que en unos cuantos decenios desapareciesen casi totalmente de la mayor 

parte de Italia los campesinos libres, sustituidos por los latifundios y por la exportación de 

esclavos.‖ (1983c: 167). 

 

 En el discurs de Meyer, com en el de Weber (1896), la major rentabilitat en l‘ús 

d‘una o altra forma de treball era la que determinava la seua utilitzaciñ. Així, ambdñs 

autors coincideixen en indicar que l‘ús de la mà d‘obra esclava en les grans propietats 

predominaria durant el període de les grans conquestes romanes, perquè resultava més 

econòmic comprar esclaus als quals es podia explotar amb absoluta llibertat, que 

contractar a ciutadans romans. Aquests últims, segons la tesi de Meyer, es resistirien a 

ser explotats fins a certs extrems, com a conseqüència dels avanços que havien 

aconseguit en la conquesta de drets jurídics i polítics. La situació era, per tant, la 

mateixa que s‘havia produït a les poleis democràtiques de la Grècia clàssica. En 

l‘elaboraciñ d‘aquesta explicaciñ històrica Meyer tenia molt present la història recent 

d‘Europa, i aquest fet es fa encara més evident en la seua descripciñ del cas romà, en el 

qual indica el següent: 

 

  ―Los asoladores resultados de la esclavitud saltan así, palpablemente a los ojos. Se dirá 

que debe darse totalmente por descaratada la posibilidad de que en nuestro tiempo, en la época 

del trabajo libre, ocurra algo parecido. No estamos muy seguros de que pueda afirmarse 

rotundamente tal cosa. El capital romano echó mano de la esclavitud porque la tenía a su 

alcance, de no haber existido esta forma, habría seguido otro camino para procurarse la mano de 

obra necesaria [...] 

  quien hoy viaje, digamos por la Lusacia o la provincia de Sajonia y vea cuántos 

pequeños campesinos libran allí una desesperada lucha por la existencia [...] cómo abundan los 

caos en que no sale a trabajar [las tierras] ni un solo vecino de la aldea, porque su trabajo resulta 

demasiado caro y sus pretensiones se consideran excesivas, y observa cómo, año tras año, al 

comenzar las tareas agrícolas, desembarcan en las estaciones trenes enteros cargados de braceros 

polacos para ser repartidos entre las fincas, difícilmente podrá sustraerse a reflexiones parecidas 

a las que, muchos siglos atrás, asaltaron a Tiberio Graco.‖ (1983c: 168-169). 

 

 La comparaciñ que realitza Meyer entre ambdues èpoques ens demostra, d‘una 

forma clara, la identificació que ell i Mommsen traçaren entre els  junkers alemanys i els 

grans propietaris romans. Per altra banda, posa de manifest, un cop més, la lectura 

relativista que fa Meyer de l‘esclavitud antiga, en la qual desapareix totalment la 
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concepciñ d‘aquesta com un element estructural propi del món antic, defensada pels 

―economistes‖. Per altra banda, cal destacar també la importància que tenia la qüestiñ 

dels treballadors polonesos en la dècada de 1890, a la qual Weber també li dedicà una 

atenció especial durant la mateixa època.
308

 

 

 En aquest context de desenvolupament del treball esclau a Roma durant l‘època 

tardorepublicana és quan, segons Meyer, ens trobem davant del període de màxim 

desenvolupament de l‘esclavatge en l‘antiguitat, i que ha sigut utilitzat per la 

historiografia moderna com a característic de ―tota l‘antiguitat‖, com podem observar a 

continuació: 

 

  ―El siglo I a. C. marca el apogeo de la esclavitud antigua. Es el siglo en que se 

desarrollan plenamente todos los fenónemos que la concepción más extendida considera como 

típicos de la Antigüedad. Surgen, al lado de la esclavitud agrícola, las grandes legiones de 

esclavos domésticos, destinados de una parte al servicio personal de sus señores y de otra, 

mediante una refinada división del trabajo, a todas las posibles faenas de la industria casera.‖ 

(1983c: 169). 

 

 Meyer es converteix, d‘aquesta manera, en el primer historiador en posar de 

manifest que la imatge de l‘esclavitud antiga, que molts dels seus contemporanis 

tendien a atribuir a tota la història antiga, procedia, en realitat, d‘un període molt 

concret de la història de Roma. L‘objectiu de Meyer era demostrar, a més a més, la 

falsedat de la teoria de l‘oikos de Bücher, ja que l‘esclavatge no s‘hauria desenvolupat 

com a conseqüència d‘un creixement gradual de ―l‘economia de la casa‖ (l‟oikos), 

característic de tota la història antiga, sinó pel desenvolupament de pràctiques 

econòmiques que només es podien interpretar com a ―capitalistes‖, durant fases 

històriques concretes. Pràctiques que, com hem vist més amunt, es podien assimilar 

perfectament amb pràctiques pròpies de l‘època més moderna, com la importaciñ de 

treballadors polonesos als camps alemanys, per part dels grans propietaris (que 

disposaven del dret jurídic per a fer el que volgueren dins les seues propietats). Al 

rerefons de la teoria de Meyer descobrim una dura crítica al liberalisme econòmic, però 

des d‘una postura ideològica molt diferent a la de Marx i Engels.
309
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 Vid. Weber (1982b). 
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 En aquest sentit, resulta molt il·lustratiu citar la següent crítica de Marx a la posició tory (i per tant, des 

de posicions conservadores) a favor dels sudistes americans, en el context de la Guerra de Secessió dels 

EUA: ― El Times aprofità aquest cas per a defensar als esclavistes americans [...] ―Molts de nosaltres‖ –
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 Però aquesta situaciñ d‘extensiñ del treball esclau a la Roma del segle I a. C. 

s‘estancaria, i començaria a decaure, segons Meyer, amb l‘establiment del règim 

imperial: ―Al redondearse y pacificarse los dominios imperiales, se ciega la fuente 

principal de suministro de esclavos‖ (1983c: 169). A partir d‘aquest moment, els grans 

propietaris començarien a retornar a la mà d‘obra autòctona. Però en fort contrast amb 

Weber (1896) (el qual partia, al seu temps, de Hegel, Marx i Engels), Meyer no 

considerava que es pogués contemplar aquest procès com un progrès, sinó tot el 

contrari: 

 

  ―En el siglo II d. C., aproximadamente, comienza a retroceder la esclavitud, hasta que 

va agonizando lentamente y sin lucha y pierde su importancia como institución económica. [...] 

Pero no se crea que el resultado de este proceso fue el dejar paso al trabajo libre, sino que, a la 

par con ella, se hundió también su competidor, el trabajo libre. Las nuevas relaciones sociales, 

consideradas desde el siglo III, no conocen ya, en efecto, el trabajo libre, sino solamente el 

trabajo coactivo dentro de las clases hereditarias [...] Se cierra, con ello, el ciclo histórico. La 

trayectoria retorna al punto de que había partido y vuelve a imperar en el mundo, por segunda 

vez, el orden medieval.‖ (1983c: 172). 

 

 Amb aquesta conclusió finalitza la conferència de Meyer, que es pot considerar, 

en molts sentits, el desafiament més radical, i a la vegada formidable, de la concepció 

liberal progressista de la història (l‘origen de la qual hem situat, en la seua forma 

canònica, en l‘obra d‘Adam Smith). Meyer no indica aquí quines haurien sigut les 

causes concretes que haurien portat a aquesta dissoluciñ de la ―cultura antiga‖ (o 

hel·lenístico-romana), però sí fa un èmfasi especial en la idea de que l‘esclavatge no 

n‘hauria constituït la causa:  

 

  ―La mejor prueba de que la esclavitud no tuvo, en la decadencia de la Antigüedad, el 

papel que se le atribuye es que la época del Imperio no conocía ya el problema de la esclavitud, 

ni se produjeron, a partir de entonces, sublevaciones de esclavos de importancia, sino que esta 

institución, desde entonces hasta los tiempos modernos, fue agonizando poco a poco, asfixiada 

por la transformaciñn de las condiciones econñmicas‖ (1983c: 171) 

                                                                                                                                               
deia- creuen que mentre fem treballar les nostres jovenetes fins a matar-les, amb el flagell de la fam en 

comptes de l‘espetec del fuet, no tenim el dret d‘atiar amb el foc i l‘espasa famílies que nasqueren 

propietàries d‘esclaus, i que almenys els alimenten bé i els fan treballar moderadament‖ (Times, 2 de 

juliol de 1863) [...] Així esclata per fi la bombolla de sabó de la simpatia tory pels assalariats de les 

ciutats –no els agrícoles! com hi ha  món.- La clau s‘anomena: esclavitud! (Marx, 1983: 298-299, Nota al 

peu). 
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 I aquesta transformació era, com hem indicat més amunt, al sistema de 

dominació de la població autòctona de tipus patriarcal, característic de ―l‘ordre 

medieval‖. Des d‘aquest punt de vista, Meyer considerava que Mommsen es trobava en 

un error quan situava l‘esclavatge com: ―el cáncer de las condiciones de vida de la 

Antigüedad‖ (1983c: 171). Meyer afegeix, a més a més, que no aconseguia comprendre 

la vinculaciñ que establia Mommsen entre l‘esclavatge i l‘establiment del règim 

imperial per part de Cèsar, com podem observar a continuació: 

 

  ―Recuerdo que siempre me resultaron incomprensibles, desde que las conocí, 

estudiando el bachillerato, estas afirmaciones de Mommsen, escritas en 1857: ―La obra de César 

era necesaria y saludable..., ya que, en la organización de la sociedad antigua, basada en la 

esclavitud..., la monarquía absoluta representaba la coronación lógicamente necesaria y el mal 

menor. Si en Virginia o en las Carolinas la aristocracia esclavista llevara las cosas tan allá como 

sus antecesores en la Roma de Sila, no cabe duda de que también allí se hallaría el cesarismo 

justificado ante la historia‖ [...] Confiaba en poder llegar a comprenderlas algún día; pero esta 

esperanza no se ha cumplido.‖ (1983c: 171, n. al p. 19). 

 

 En aquest sentit, Meyer presenta una fractura ideològica total amb la 

contradicciñ radical que, des dels temps d‘Adam Smith, molts liberals observaren entre 

el sistema econòmic esclavista i el sistema polític liberal, i que durant la Guerra de 

Secessió americana es posaren de manifest. Això ens posa de manifest, en primer lloc, 

el salt generacional que existeix entre Mommsen, Rodbertus i Marx, per un costat, i 

Eduard Meyer, per l‘altre, fins al punt que l‘últim arribés a afirmar que no podia 

entendre l‘explicaciñ de Mommsen. Però al mateix temps, també ens demostra el fet 

que Meyer partia d‘uns plantejaments teòrics i ideològics diferents, en clara 

confrontaciñ amb la concepciñ liberal de l‘economia i la història. 
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5. 6. ELS INICIS DE LA INTERPRETACIÓ MARXISTA DE 

L’ESCLAVITUD ANTIGA: ETTORE CICCOTTI 

 

 

5. 6. 1. EL PRIMER ESTUDI MARXISTA SOBRE LA HISTÒRIA DE 

L’ESCLAVITUD ANTIGA 

 

 

a) L’interès de l’obra de Ciccotti 

 

 L‘any 1899 aparegué publicada l‘obra d‘Ettore Ciccotti, Il tramonto della 

schiavitù nel mondo antico, que constitueix el primer estudi de l‘esclavitud antiga 

realitzat per part d‘un autor que reivindica fer servir la metodologia d‘estudi de la 

història elaborada per Marx i Engels.
310

  El nostre interès per Il tramonto della schiavitù 

es dirigeix, principalment, a aquesta qüestió, ja que l‘estudi d‘aquesta obra ens permet 

observar de quina forma es començà a configurar la ―interpretació marxista‖ de la 

història del món antic, i del paper de l‘esclavatge en aquesta; i al mateix temps, les 

fortes divergències amb el que, a partir de la dècada de 1930, es convertirà en la 

interpretació marxista ―ortodoxa‖ del paper de l‘esclavatge a l‘antiguitat clàssica. Una 

interpretació que, com veurem, es crearà en un clima polític molt concret, i fortament 

determinat per la intervenció directa de Stalin sobre la ciència historiogràfica de la Unió 

Soviètica.
311

 Ciccotti constitueix, per tant, el pas intermedi entre l‘obra de Marx i 

Engels, per un costat, i la constitució de la ―interpretació marxista‖ del món antic, tal 

com la coneixem en l‘actualitat, per l‘altre. 

 

 Per altra banda, també ens ha interessat situar l‘obra de Ciccotti en el context 

historiogràfic concret en què va aparèixer. Tal com hem vist en els capítols anteriors, els 

                                                 
310

 L‘obra de Ciccotti, i el context intel·lectual en què aquesta fou realitzada, han sigut objecte d‘alguns 

estudis, entre els quals cal destacar els de Backhaus (1975), Mazza (1977) i Riccardi (1997). Altres 

estudis historiogràfics de caràcter més general, com Finley (1982: 51-56), i Momigliano (1955g), també 

han dedicat la seua atenció al treball de Ciccotti. Per a l‘objecte de la nostra recerca l‘estudi de major 

interès és el de Mazza (1977), el qual també fixa la seua atenciñ, principalment, a l‘aplicaciñ particular 

que fa Ciccotti del materialisme històric. A pesar d‘això, el nostre estudi sobre l‘evolució de la 

historiografia precedent ens ha posat de manifest diversos aspectes que no han sigut tingut en compte pels 

autors anteriorment mencionats (o no ho han fet en la mateixa mesura), per la qual cosa hem considerat 

necessari realitzar la nostra pròpia anàlisi de l‘obra de Ciccotti.  
311

 Vid. capítol 6. 3. 
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estudis sobre l‘esclavitud antiga començaren a multiplicar-se al segle XIX, com a 

conseqüència de dos moviments procedents del liberalisme polític, però de caràcter 

diferent: en primer lloc, el moviment per l‘aboliciñ de l‘esclavatge a les colònies 

americanes, i en segon lloc, la progressiva eliminació dels vestigis de la servitud de la 

gleva als diferents països europeus. Ambdós fenòmens suscitaren un interès creixent per 

l‘estudi del paper de l‘esclavatge en l‘economia antiga, i la seua evoluciñ històrica. Però 

a aquests, es sumaria un tercer fenomen: la Guerra de Secessió dels Estats Units 

d‘Amèrica (1861-1865), que despertà l‘interès de nombrosos intel·lectuals europeus per 

les peculiaritats d‘una economia fonamentada en el treball dels esclaus, i la seua 

influència sobre el caràcter de la societat. Entre aquests, cal destacar l‘economista 

irlandès John Elliot Cairnes, i la seua obra The Slave Power (1863), que es convertiria 

en un dels estudis més influents de la segona meitat del segle XIX en el camp de les 

ciències socials, i un dels principals responsables del paradigma interpretatiu sobre el 

caràcter de les economies esclavistes en els estudis d‘economia fins la publicaciñ de 

Time on the Cross. The Economics of American Negro Slavery de l‘obra de Fogel i 

Engerman.
312

  

 

 Finalment, existeix un tercer context intel·lectual al qual cal fer referència, i és el 

del debat sobre el caràcter de l‘economia antiga iniciat a Alemanya durant la dècada de 

1890, que hem tractat més amunt.
313

 L‘obra de Ciccotti resulta molt interessant, perquè 

fou elaborada al marge d‘aquest debat, i al mateix temps, és un resultat del mateix. Tal 

com veurem més avall, els motius que portaren a Ciccotti a realitzar Il tramonto della 

schiavitù no es troben lligats al desenvolupament del debat alemany sobre l‘economia 

antiga, i la millor prova d‘això és que l‘autor italià utilitza de forma indistinta i 

complementària les obres d‘autors que estaven oposats entre sí (Pôhlmann, Beloch i 

Meyer per un costat, i Rodbertus, Bücher i Max Weber, per l‘altre). Això ens demostra 

que Ciccotti no es trobava immers en el debat alemany, i que considerà les obres de tots 

aquests autors com a igualment útils per al seu propòsit, que era el d‘elaborar una 

història de l‘esclavitud basada en els plentejaments teòrics de Marx i Engels. Tal com 

hem vist en els capítols anteriors, els plantejaments de Marx l‘apropaven molt més al 

sector ―primitivista‖ que al ―modernista‖, però Ciccotti no arribà a adoptar plenament 

                                                 
312

 En aquest conegut treball, Fogel i Engerman defensen la tesi que l‘economia esclavista dels estats del 

sud assoliria alts nivells de productivitat, tal com demostra el fet que resultés necessària una guerra per a 

finalitzar amb ella (Fogel-Engerman, 1981 [1974]). 
313

 Capítol 5. 5. 
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aquesta visió. Això es deriva, en primer lloc, del fet que no coneixia totes les obres de 

Marx i Engels, i en segon lloc, el fet que encara no existia una interpretació marxista 

―ortodoxa‖ de com s‘havia d‘interpretar l‘evoluciñ econòmica de l‘antiguitat. Aquesta 

seria obra de l‘activitat científica i política dels intel·lectuals soviètics entre les dècades 

de 1820 i 1850, com veurem més endavant.
314

 Lluny d‘aquestes concepcions, Ciccotti 

considerà que el terreny que ell explorava no disposava encara d‘una autèntica recerca 

des del punt de vista del ―materialisme històric‖, i per tant, s‘havia de fer servir de totes 

les fonts possibles, i de la pròpia capacitat inductiva i deductiva. A partir d‘aquests 

plantejaments, Ciccotti descobrí que els investigadors alemanys li oferien una gran 

massa d‘informaciñ que li resultava de gran utilitat, i aquí és on realment es fa efectiva 

la influència del debat sobre l‘economia antiga sobre Ciccotti. És a dir, no a través de la 

polèmica, sinó a través dels resultats científics d‘aquesta polèmica, que eren les obres de 

Rodbertus (1865), Bücher (1893) i Meyer (1895), entre altres. Uns treballs als quals 

Ciccotti sumà altres obres realitzades en un context historiogràfic diferent, però que 

també s‘interessaven pels aspectes econòmics, com eren el treball de Boeckh (1817) 

sobre l‘economia política dels atenesos, o la Història de Roma de Mommsen (1854-

1856). Finalment, Ciccotti combinava tots aquests treballs amb l‘estudi de Cairnes 

(1862) sobre el caràcter de les economies esclavistes. 

 

 L‘obra de Ciccotti constitueix, per tant, un dels productes més originals de la 

historiografia del segle XIX, i alhora, més interessants per als objectius de la nostra 

recerca, ja que ens permet observar el desenvolupament del marxisme abans de 

l‘establiment d‘una ortodòxia per part del règim soviètic. Això explica el fet que li 

dediquem una atenciñ especial, a pesar de que l‘obra presente algunes incoherències i 

errors de mètode que, en tot cas, no redueixen el valor general de l‘obra, que 

considerem també important.
315

 

                                                 
314

 Capítol 6. 3. 
315

 Tant Mazza (1977), com Finley (1982), fan referència a aquestes deficiències de mètode. Especialment 

Finley, el qual presenta la següent crítica: ―para explicar el declive de la esclavitud era fundamental 

analizar su historia, cosa que hacía Ciccotti. No lo hizo satisfactoriamente, ni siquiera dentro de sus 

mismos presupuestos. Estaba obsesionado tanto con el defecto moral de al esclavitud como con lo 

inadecuado del trabajo esclavista como medio de producción; el retrato de un cuantioso proletariado 

libre [...] era muy exagerado; con frecuencia basaba dilatadas conclusiones en datos que no las 

autorizaban; su forma de entender la teoría marxista de los modos de producción era vaga en extremo.‖ 

(1982: 52-53). La crítica de Finley resulta massa dura, des del nostre punt de vista, ja que no reconeix els 

mèrits de Ciccotti, ni té en compte que aquesta aplicaciñ ―vaga‖ del materialisme històric constitueix, 

precisament, un dels seus aspectes més interessants, des de la perspectiva historiogràfica actual. Ens 

mostrem més partidaris de la crítica, considerablement més positiva, de Mazza (1977). 
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b) Ettore Ciccotti i la historiografia de la Itàlia “post-unitària”
316

 

 

 Ettore Ciccotti (1863-1939), cursà estudis clàssics a la ciutat natal de Potenza, i 

posteriorment jurisprudència a Nàpols, on obtingué el títol de llicenciatura. A Nàpols, 

Ciccotti entrà en contacte amb la jurisprudència de caràcter liberal, a partir dels seus 

professors: Francesco Pepere (1823-1903) i Ettore de Ruggiero (1839-1926). Entre 

aquests, cal destacar el nom de Ruggiero, el qual s‘interessà per l‘estudi de l‘economia 

agrària de la Itàlia meridional, i posteriorment, s‘introduí a la història jurídica romana a 

partir de la forta influència que en ell causaren les lliçons de Mommsen, al qual havia 

tingut com a professor entre els anys 1861-1866 (Mazza, 1977: XXVII). De Ruggiero 

realitzaria diversos articles sobre la història agrària des del punt de vista jurídic durant la 

dècada de 1880, la qual cosa ens demostra una preocupació pels canvis jurídics que 

s‘estaven produint al seu temps. Silvia Riccardi (1997: 286-287) ha fet un fort èmfasi en 

el paper context intel·lectual, dels juristes interessats pels temes econòmics (d‘acord 

amb la tradició iniciada per Niebuhr i Mommsen) en la formació de Ciccotti i 

l‘elaboració de Il tramonto della schiavitù. Cal recordar, que ens trobem en el context 

de la unificaciñ d‘Itàlia, que suposà la desapariciñ del Regne de les dues Sicílies (que 

comprenia Nàpols i Sicília) el 1860, i dels Estats Pontificis (que tenien per capital 

Roma) el 1870. Un fet que suposà una enorme transformació per a tota la Itàlia central i 

meridional, on pràcticament encara no s‘havia introduït cap reforma liberal 

d‘importància fins aleshores. La unificaciñ significà el pas radical del sistema jurídic i 

institucional de ―l‘Antic Règim‖ al liberal per a la Itàlia central i meridional, però a 

més, significà una enorme ruptura ideològica amb la tradiciñ, l‘antiga noblesa i 

monarquia, i amb l‘enorme poder que aquí tenia l‘església catòlica (on exercia un 

control més directe que en cap altra part del món). 

 

 El desenvolupament d‘una escola jurídica de caràcter liberal a Nàpols té, per 

tant, una enorme importància en el context immediatament posterior a la unificació en el 

qual ens trobem. Una situació que presenta diversos punts en comú amb els contextos 

que hem estudiat, prèviament, a l‘Escòcia de la segona meitat del segle XVIII, a 

                                                 
316

 És a dir, posterior a la unificaciñ política d‘Itàlia, que es consumà el 1870. El terme és habitualment 

utilitzat per la historiografia italiana en aquest sentit (per ex. Mazza, 1977). 
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l‘Alemanya de la primera meitat del XIX, i finalment, a la Itàlia de la segona meitat del 

segle XIX. En tot cas, l‘evoluciñ historiogràfica que hem estudiat més amunt ens 

demostra també, que l‘activitat investigadora funciona sobre una dinàmica pròpia, 

creada per la influència recíproca dels estudis elaborats prèviament. Així, hem pogut 

observar la enorme influència que tindrien els plantejaments de la Il·lustració escocesa, 

i especialment, d‘Adam Smith, sobre tota la historiografia del segle XIX. Fruit 

d‘aquesta influència naixerien estudis com els de Savigny i Mommsen, que al mateix 

temps es converteixen en peces claus de tota la tradició historiogràfica i jurídica del 

món romà posteriors, des de Ciccotti als nostres dies.  

 

 És aquest el context en què es situava Ciccotti el 1880, quan inicià la seua 

carrera investigadora en el camp de les institucions i la jurisprudència de la Grècia i 

Roma clàssiques, en els quals demostrà, des d‘un principi, un interès especial pels 

problemes socials en l‘estudi de les lleis i les institucions de l‘antiguitat. Fruit d‘aquests 

interessos, Ciccotti realitzà: La costituzione così detta di Licurgo (1885), La famiglia 

nel diritto attico (1886), i la Introduzione alla storia del diritto (1886). A partir 

d‘aquests treballs, Ciccotti comença a experimentar una evoluciñ, des dels 

plantejaments de la jurisprudència liberal dels seus mestres a partir de la tradició 

alemanya de Savigny, Niebuhr i Mommsen, a l‘atenciñ pels problemes socials, 

econòmics i antropològics, en la línia de Karl Bücher. Així, Ciccotti llegiria amb interès 

els Principis de sociologia de H. Spencer, i les obres dels antropòlegs Tylor, Lubbock, 

McLennan, i H. Morgan (Mazza, 1977: XXIII). Ciccotti es trobava, al seu temps, 

immers dins un moviment més general de molts estudiosos dels estudis clàssics i 

jurídics napolitans de l‘època cap al positivisme evolucionista de Spencer, en oposiciñ 

als plantejaments idealistes que havien predominat fins aleshores, com ha indicat Mazza 

(1977: XXI).  

 

 L‘any 1891 Ciccotti es trasllada a Milà per a ocupar la càtedra d‘Història Antiga 

a la Universitat d‘aquesta ciutat. Ciccotti entra ràpidament en contacte amb el poderñs 

moviment socialista d‘aquesta ciutat, que constava d‘un proletariat fabril molt més 

nombrñs que no pas Nàpols, i acull aquestes idees amb entusiasme. A partir d‘aquí, 

l‘estudiñs italià inicia la lectura d‘El Capital de Marx i l‘Anti-Dühring d‘Engels, a més 

d‘altres obres menors dels dos fundadors del ―socialisme científic‖. A Ciccotti no li 

degué resultar difícil adoptar les idees de Marx i Engels, a partir de la formació teòrica a 
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la qual hem fet referència més amunt. El marxisme de Ciccotti es comença a posar de 

manifest de forma clara a Il tramonto della schiavitù, i a una obra de reflexió 

historiogràfica, com és L‟evoluzione della storiografia e la storia economica del mondo 

antico, totes dues publicades el 1899 (Mazza, 1977: XXXV). Durant aquest període, 

Ciccotti també es mantindria actiu en l‘esfera política com a socialista militant, per la 

qual cosa sofriria la repressiñ antisocialista del govern d‘Antonio di Rudinì, que l‘apartà 

de la seua plaça a la Universitat de Milà el 1898. 

 

 La destitució de Ciccotti es produí en un clima de dura repressió a les jornades 

de vaga conegudes amb el nom de ―Protesta dello stomaco‖, que finalitzaren amb 80 

morts i 450 ferits entre els ciutadans de Milà.
317

 Il tramonto apareixia publicat, per tant, 

en un clima de forta conflictivitat social, que coincidia amb un context de forts debats 

en l‘àmbit científic, entre els partidaris de l‘optimisme epistemològic i el progressisme 

històric, generalment d‘ideologia democràtica (entre els quals hi havia alguns 

socialistes), per un costat; i els partidaris de la tornada a les tendències idealistes i 

historicistes de caràcter conservador, per l‘altre.  En aquest context, s‘entén millor la 

dura crítica que rebé Il tramonto per part de molts dels col·legues de Ciccotti, que no 

acceptaren la utilitzaciñ pionera que aquest proposava del ―materialisme històric‖ per a 

l‘estudi de la història antiga. Tal com ha indicat M. Mazza:  

 

   ―il libro di Ciccotti viene a mezzo di una durissima battaglia politico-ideologica, che in 

quel periodo impegnava la cultura borghese non solo italiana, ma anche europea, al recupero 

delle posizioni di egemonia culturale erose dalla crescita del movimento operaio internazionale e 

dallo sviluppo di una cultura socialista. Nell‘ambito della storia antica la reazione idealistica, 

antimarxista ed antipositivista [...] ebbe buon giuoco nell‘escludere Ciccotti dall‘esercitare una 

qualche influenza sulla cultura accademica italiana‖ (1977: X). 

 

 El conflicte que descriu Mazza ens porta a la confrontació que ha ocupat bona 

part de la historiografia del segle XX entre historiadors marxistes, i historiadors ―no 

marxistes‖ o ―antimarxistes‖. Cap a la dècada de 1870, la burgesia liberal aconsegueix 

assentar la seua hegemonia a països com França, Itàlia, Espanya i Alemanya, tant en el 

camp polític, com en l‘econòmic i social, al mateix temps que desapareix la capacitat de 
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 La duresa de la repressió, que fou duta a terme pel mateix exèrcit italià, ens demostra la por que la elit 

burgesa tenia, durant aquesta època, del potencial revolucionari del proletariat organitzat al voltant de la 

ideologia socialista. 
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reacciñ de l‘antiga noblesa (en moltes ocasions, perquè aquesta s‘acaba fonent amb la 

nova elit burgesa). En aquest context, desapareix també la forta hostilitat que existia 

entre el liberalisme militant i l‘església durant la Revoluciñ francesa i els primers 

moviments revolucionaris que la seguiren, i s‘estableix una uniñ entre l‘església catòlica 

i la nova elit burgesa. Una uniñ que es fa més ferma després de l‘experiència de la 

―Comuna de París‖ (1871), que constitueix la primera revolta (o revoluciñ) plenament 

proletària, i en la qual ja no existeix una reclamació de la burgesia liberal (tret dels 

sectors més radicals i democràtics). Autors com Foustel de Coulanges i Allard es troben 

en aquesta línia de defensa dels principis bàsics del liberalisme, des d‘una posiciñ que ja 

es pot considerar ―conservadora‖, perquè es troba fermament establerta al poder, i 

s‘enfronta al nou enemic del ―poder establert‖: el proletariat militant. Una situació que 

també ens trobem a la Itàlia posterior a la unificació, que es fa efectiva el mateix any 

1870, i especialment al nord del país, on es configurà una important activitat industrial. 

L‘arribada de Ciccotti a Milà el 1890 es produeix, per tant, en un context històric molt 

particular, que ens permet comprendre la importància que pren la confrontació entre 

posicions ―idealistes‖ i ―materialistes‖. 

 

 Les dècades de 1880 i 1890 ens mostren els inicis d‘aquesta confrontaciñ 

ideològica que, degut a la gran importància que adquireix durant el segle XX, ha 

contribuït a l‘oblit, per part de gran part de la historiografia actual, de l‘existència d‘un 

interès liberal, i no marxista, per l‘estudi de la història econòmica i social. Una línia 

d‘interès que, com hem vist, troba els seus inicis a les obres d‘autors com Montesquieu i 

Adam Smith, i que al llarg del segle XIX tornem a trobar als estudis de Niebuhr, 

Savigny, Guizot, Mommsen i Cairnes, que compartiren l‘objectiu comú de transformar 

la societat en què vivien en favor de les reformes de tipus liberals, però que no 

pretengueren estendre el dret a participar en la política a tots els grups de la societat (i 

molt menys, a repartir les riqueses). A partir d‘aquests plantejaments ideològics es 

desenvoluparen els estudis d‘economia política i l‘enfocament sociològic dels estudis 

jurídics, que tenen un paper crucial en l‘estudi de l‘esclavitud antiga. En aquest sentit, 

ha sigut destacat recentment per S. Riccardi (1997) la importància d‘aquest enfocament 

sociològic i econòmic en alguns estudis jurídics italians del segle XIX en l‘interès de 

Ciccotti per l‘estudi de l‘esclavitud antiga, i en diverses de les tesis plantejades per 

aquest a Il tramonto della schiavitù, i no només l‘adopciñ de la teoria del materialisme 

històric, com s‘ha tendit a considerar en la historiografia més recent. 
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 Per altra banda, cal destacar l‘apariciñ d‘una sèrie de publicacions, durant els 

anys previs a la publicació de Il tramonto della schiavitù, que tingueren una enorme 

influència en la realitzaciñ d‘aquesta, tal com posa de manifest la seua lectura. Entre 

aquestes, cal destacar l‘apariciñ, el 1884, del treball de Foustel de Coulanges sobre el 

colonat,
318

 que, segons molts investigadors, constitueix la seua principal aportació en el 

camp de la ciència. Per altra banda, cal destacar els estudis de l‘economia antiga 

realitzats per Rodbertus (1865), Bücher (1893) i Meyer (1895), que hem comentat més 

amunt, i que tingueren una enorme influència sobre Il tramonto. Aquestes obres 

aportaren a Ciccotti una perspectiva d‘anàlisi vertaderament econòmica, més enllà de 

l‘enfocament sociojurídic de l‘escola de Savigny i Mommsen, i un nivell d‘anàlisi de 

l‘estructura econòmica de la Grècia i Roma antigues que no existia a les obres de Marx i 

Engels (que s‘havien dedicat a problemes econòmics generals, o bé, a l‘anàlisi de 

l‘economia de l‘Europa moderna). En aquest sentit, Ciccotti es troba, també, plenament 

immers en la corrent intel·lectual filo-germànica característica de la Itàlia post-unitària, 

i que en el camp de la historiografia dedicada a l‘antiguitat té una enorme importància, 

tal com han destacat Mazzarino (1972-1973), Momigliano (1955g, 1966c) i Riccardi 

(1997). Així, el 1877, entrà com a professor de la Universitat de Roma, l‘historiador 

alemany Giulio Beloch, que es convertiria durant els anys següents: en un dels 

principals introductors de l‘interès per l‘estudi econòmic de l‘antiguitat a Itàlia, i al 

mateix temps, en un dels representants més destacats de la corrent ―modernista‖, al 

costat d‘Eduard Meyer, amb el qual compartí amistat (Momigliano, 1966c). 

 

  

c) El “marxisme de la Segona Internacional” 

 

 A l‘aparat anterior hem fixat la nostra atenciñ, principalment, als elements 

fonamentals de la formació teòrica de Ciccotti, i al context historiogràfic general en el 

qual s‘inscriu, i es comprèn, la seua obra. Però per a comprendre el sentit de la seua 

obra, ens interessa fer referència també a les motivacions directes, i conscients, a partir 

de les quals realitzà Ciccotti la seua obra. Això és, els motius teòrics pels quals ell 

argumenta, d‘una forma conscient, la necessitat de realitzar Il tramonto della schiavitù. 
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 Foustel de Coulanges: Le colonat Romain. Recherches sur quelques problèmes d‟histoire, Paris, 1884. 
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I fem èmfasi en el concepte ―conscient‖, ja que bona part del bagatge intel·lectual al 

qual hem fet referència més amunt, es pot comprendre únicament si s‘aplica una mirada 

distant, i molt general, de la trajectòria seguida per la historiografia europea durant els 

dos-cents anys anteriors, i que per tant, resultava difícilment perceptible per un autor de 

l‘època. Aquest fet ens porta a la situació de que, tot i que nosaltres comprenem els 

lligams que existeixen entre les obres d‘autors tan diferents com Adam Smith, 

Mommsen i Ciccotti, és molt possible que aquests no trobaren cap relació entre els seus 

treballs. Per altra banda, aquest problema ―d‘incomunicaciñ‖ no es produeix només en 

un pla diacrònic, sinó també geogràfic, ja que cada país experimenta les transformacions 

socioeconòmiques i polítiques a un ritme diferent, i a partir de marcs ideològics també 

diversos (a pesar de que presenten importants punts de contacte). En el cas de Ciccotti, 

resulta indubtable que el seu origen italià, i meridional, el portava a mostrar una atenció 

especial cap als treballs apologètics de la religiñ cristiana i el paper de l‘església en la 

història europea, ja que el Vaticà jugà un important paper en les mentalitats i les actituds 

de molts italians, tant abans, com després de la Unificació. La conquesta de Roma per 

part de l‘exèrcit de Garibaldi el 1870 significà una enorme derrota per al poder 

―terrenal‖ del Vaticà, però aquest mantingué bona part del seu domini ideològic. Un 

domini que a partir del moment en què es fa efectiva la unificació, estableix un lligam 

cada cop major amb l‘elit burgesa (que ja no lluita per la conquesta del poder), i inicia 

una batalla ideològica amb el pensament socialista que arriba fins als nostres dies.  

 

 A partir d‘aquest context ideològic es comprèn perquè Ciccotti dedica la major 

part del prefaci i la introduccio de Il tramonto della schiavitù,
 319

 a criticar l‘obra de 

l‘apologeta del catolicisme Paul Allard, Les esclaves chrétiens (1876),
320

 i no faça 

pràcticament cap referència a la gran importància que tenien per al seu treball els estudis 

de Rodbertus, Bücher  i E. Meyer, tal com podem observar al següent fragment:  

 

  ―Dunque il sorgere del Cristianesimo e, in genere, le nuove correnti d‘idee [...] non 

valgono a spiegare il tramonto della schiavitù? 

  E allora dove ne cercheremo la causa? 

                                                 
319

 La introducciñ apareix a la primera ediciñ de l‘obra, el 1899, mentre que el prefaci fou elaborat per a la 

segona edició, del 1940. (Ciccotti, 1977 [1899, 1940]: 3-82). 
320

 El títol complet és Les esclaves chrétiens depuis les premiers temps de l‟Église jusqu‟a la fin de la 

domination romaine en Occident.  
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  Occorre –diccevano Marx ed Engels [...] che con le condizioni di vita degli uomini, con 

i loro rapporti sociali [...] muttano anche [...] le loro opinioni‖ (1977 [1940]: 73)
321 

 

 La inexistència de cap referència, per part de Ciccotti, a tota la recerca que 

s‘havia desenvolupat sobre la història econòmica i social de l‘antiguitat més enllà de 

Marx i Engels (especialment a Alemanya), resulta sorprenent, ja que, com hem vist més 

amunt, aquesta fou significativa, i tindria una gran influència en les línies 

historiogràfiques que es desenvoluparan al segle XX. Una d‘aquestes línies serà la 

marxista que, començant pel propi Ciccotti, no es pot concebre sense l‘aportaciñ d‘obres 

com les de Mommsen (1854-1856), Rodbertus (1865), Max Weber (1891), Karl Bücher 

(1893) i Eduard Meyer (1895).
322

 Una ignorància que també es produeix en el sentit 

invers, ja que, al prefaci de la cinquena edició de Les esclaves chrétiens, Paul Allard 

indicava el segünet: 

 

  ―Nous traversons une crise d‘affaiblessement intellectuel, où l‘on semble enclin à croire 

plutôt à des forces aveugles, inconscientes, qui emporteraient et parfois transformeraient le 

monde sans que la raison ait une part très marquée dans ces changements. Ce sont les intérêts 

matériels qui, aux yeux d‘un grand nombre de nos contemporains, auraient pris sa place et 

conduiraient tout. Dociles à l‘impulsion de penseurs socialistes, tels que Karl Marx et Engels, 

des historiens estiment que «les formations et transformations sociales s‘expliquent, en dernière 

analyse, par le mode de production et la transformation de la vie matérielle»― (1914: IX). 

 

 A continuaciñ, Allard cita la importància d‘aquesta visiñ historiogràfica a: ―un 

livre qui fut, il y a quelques années, tres remarqué en Italie‖, i a continuaciñ cita Il 

tramonto della schiavitù de Ciccotti. Això significa que Allard només tenia 

coneixement de l‘existència d‘aquesta perspectiva historiogràfica a través de Ciccotti. 

Però aquesta concepció no es corresponia en absolut amb la realitat, ja que els estudis 

no marxistes que atribuïen el protagonisme, i fins i tot, la causalitat de la història, a 

l‘economia, tingueren una gran importància a Alemanya durant les darreres dècades del 

segle XIX i les primeres del XX. La prova d‘això és que diversos dels membres de les 

escoles, tant ―primitivista‖ (M. Weber) com ―modernista‖ (R. Pôlmann), s‘interessaren 

                                                 
321

 L'existència de diverses referències datades en els anys 1932 i 1935 semblen datar aquesta introducció 

en l'any 1940, si bé, és possible que fos incorporada en l'edició de 1899, i posteriorment, Ciccotti 

inclogués aquestes dues referències. 
322

 Aquí citem només les obres que coneixia Weber quan realitzà Il tramonto della schiavitù, com 

demostren les seues referències. Entre aquestes, encara no apareixein els treballs de Max Weber (1896), 

Eduard Meyer (1898), que també tindran una gran importància, al costat d‘altres autors, com Ulrich 

Wilcken (1899) i Rostovtzeff (1900), que comentem al capítol 6. 2. 1. 
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pel llibre de Ciccotti, i realitzaren ressenyes sobre aquest que, en termes generals, es 

poden qualificar de positives.
323

 Ciccotti recordaria aquest fet al prefaci que realitzà per 

Il tramonto el 1940, ja que contrastava fortament amb la marginació que havia sofert 

per part de la historiografia acadèmica, la qual havia sigut moguda per motius més 

polítics que científics, tot i que es presentaren com el segon, com ha indicat Mario 

Mazza (1977: VI-XI). Aquest fet es pot comprovar si donem una ullada a la ressenya 

que li dedicà l‘historiador belga H. Francotte, que no era marxista, però es dedicà a la 

història econòmica i social de la Grècia antiga,
324

 i en la qual trobem les següents 

observacions: 

  

  ―M. Ciccotti a recuelli des faits nombreux et intéressants et écrit maintes bonnes pages 

d‘histoire. Malheuresement Marx est encore intervenu plus d‘une fois pour gâter la besogne de 

son élève et pour travestir les faits sous le pretexte de les interpreter. Si M. Ciccotti avait pu se 

débarrasser de ce collaborateur, il aurait fait un livre excellent. Il avait pour cela une 

connaissance étendue des sources et des travaux contemporains, beaucoup d‘ordre et de clarté 

[...] Sont principal mérite est d‘avoir saisi l‘importance des questions économiques pour la juste 

appréciation de l‘histoire ancienne‖
325

 

 

 La ressenya de Francotte no ens deixa dubte de que aquest admirava l‘obra de 

Ciccotti, i fins i tot destacava, com un mèrit, la perspectiva ―econòmica‖ (―materialista‖ 

diríem, des de plantejaments marxistes) d‘aquesta. Per altra banda, també es fa evident 

que Fancotte no tenia res de ―marxista‖, sinñ més aviat tot el contrari. A l‘extrem 

contrari de les crítiques, en termes generals, positives, d‘autors con Pôhlmann i 

Francotte, es troba la forta reacciñ d‘autors conservadors com Gaetano de Sanctis, que 

en 1907 es referia al: ―diffondersi di un dilettantismo borioso e ignorante che trova una 

degna alleata in quella imprudente ciarlataneria pseudo-sociologica che è tanto diffusa 

purtroppo in Italia con grave iattura della vita intellettuale e politica della nazione.‖
326

 

La reacció de Sanctis no es dirigia només contra Ciccotti, sinó també contra els 

historiadors C. Barbagallo i G. Ferrero, que durant la mateixa època (finals del segle 
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 Aquestes sñn recollides pel mateix Ciccotti al Prefaci del 1940, inclòs a l‘ediciñ de Il tramonto que 

hem fet servir (Ciccotti, 1977: 31-39). 
324

 Francotte (1900-1901), L‟industrie dans la Grèce antique (Bibliothèque de la Fac. de Philosophie et 

Lettres, Univ. de Liège, fasc. 7-8). Francotte indicava que l‘objecte de la seua obra havia sigut el de 

―vincular mi objeto al conjunto de la historia de Grecia, emparentar el destino de la industria al de la 

sociedad como tal.‖ (apud. Finley, 1982 [1980]: 65). 
325

 Bulletin bibliographique et pédagogique du Musée belghe, III, núm. 8, pp. 245-249 (apud. Ciccotti, 

1977 [1940]: 32). 
326

 ―Dedica a Giulio Beloch‖, dins Storia dei Romani, vol I, 1907 (apud. Momigliano, 1955g: 282). 
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XIX- principis del segle XX) adoptaren també el materialisme històric com a 

metodologia d‘estudi. Entre aquests, cal destacar a Barbagallo, que realitzà estudis sobre 

l‘evoluciñ dels preus a la Grècia i Roma antigues, i proposà una interpretaciñ sobre la fi 

de la Grècia antiga el 1905, que obtindria també una bona acollida fora d‘Itàlia, però no 

al seu país (Momigliano, 1955g: 282).  

 

 Els historiadors italians que s‘aproximaren al materialisme històric durant 

aquesta època ho feren en el context conegut per la historiografia actual amb el nom de 

―Marxisme de la Segona Internacional‖. Un concepte que fa referència al tipus de 

marxisme que es desenvolupà entre les dècades de 1880 i 1910, aproximadament, és a 

dir, el període que es troba emmarcat per: la creació del Partit Socialdemòcrata 

Alemany (1875), la mort de Marx (1883) i la constitució de la Segona Internacional 

(1889),
327

 per un costat; i l‘esclat de la I Guerra Mundial (1914) i la Revoluciñ russa 

(1917), per l‘altre.
328

 Es tracta d‘un període que presenta unes característiques especials, 

ja que el socialisme marxista perd bona part del contingut revolucionari que havia tingut 

entre les dècades de 1840 i 1870, durant les quals Marx havia desenvolupat la major 

part de la seua activitat política (i també científica i filosòfica), al mateix temps que es 

comença a convertir en una vertadera cultura de masses. Dos fenòmens que es troben 

estretament lligats a l‘establiment del sufragi universal a l‘estat alemany el 1871 i la 

creació del Partit Socialdemòcrata (SPD) el 1875, però també, al desenvolupament del 

sistema industrial, que causà un gran creixement del proletariat urbà. Per altra banda, la 

mort de Marx el 1893, marca l‘inici del procés de divulgaciñ i expansiñ de la teoria 

marxista, que és sotmesa a múltiples interpretacions, des d‘aquelles més moderades, que 

renuncien a tota activitat revolucionària (com la de Bernstein), fins a aquelles més 

radicals, que insisteixen en la importància de ―l‘avantguarda‖ i de la conquesta violenta 

i revolucionària del poder (Lenin). L‘apariciñ d‘aquest tipus d‘interpretacions tant 

divergents ens demostra que la teoria marxista, no només experimentà una gran difusió 

durant les darreres dues dècades del segle XIX, sinó també, que una part significativa 

del moviment obrer començà a considerar-la el seu referent intel·lectual principal. 

Durant les últimes dues dècades del segle XIX i la primera del XX, el marxisme es 

converteix en el referent de la major part del socialisme alemany, fins a tal punt que les 
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 La ―Segona Internacional‖ o ―Internacional Socialista‖ es fundà el 1889, com la uniñ de tot el 

moviment obrer organitzat partidari de la participació en el joc parlamentari, la qual cosa suposà 

l‘exclusiñ de les tendències anarquistes, i l‘inici del predomini del marxisme en la Internacional.  
328

 Vid. Andreucci (1980); Hobsbawm (1980). 



759 

 

divergències respecte a l‘estratègia a seguir ja no es dirimeixen entre diferents 

interpretacions del socialisme (tal com s‘havia manifestat a la I Internacional), sinñ 

entre diferents faccions del marxisme (i per tant, diferents formes d‘interpretar la teoria 

de Marx i Engels). 

 

 Es tracta també del període en què es comença a produir la vertadera difusió de 

les idees de Marx i Engels arreu d‘Europa, principalment entre els obrers i els seus 

líders sindicals i de partit, però també entre alguns intel·lectuals. Tal com ha indicat 

Hobsbawm (1980), la difusió del marxisme entre la intel·lectualitat europea durant 

aquest període encara no té una importància significativa, especialment si es compara 

amb la gran difusió que es produirà durant la dècada del 1930, però sí que tindrà una 

importància qualitativa en diversos àmbits. El primer d‘ells, és per la ruptura que 

suposa, front a la historiografia anterior, que una sèrie d‘historiadors acolliren el 

pensament historiogràfic de Marx i Engels, que tenia clares repercussions polítiques, 

que a més a més, anaven en contra dels interessos de bona part dels acadèmics 

d‘aleshores (que procedien de les classes altes). El segon d‘ells, és el fet que el 

marxisme es converteix en una de les vies de penetració més importants de les idees 

positivistes,
329

 evolucionistes i materialistes entre la intel·lectualitat de països com Itàlia 

i Rússia, que es trobaven en una situaciñ de cert ―endarreriment‖ respecte a la difusiñ 

que havien tingut aquestes idees a França, Gran Bretanya i Alemanya al llarg del segle 

XIX. Unes idees que, com hem vist més amunt, procedien, en origen, de la ideologia 

política liberal.  

 

 Per altre costat, la mort de Marx el 1883 marca l‘inici de l‘activitat d‘Engels 

com a sistematitzador, divulgador i vulgaritzador, del seu pensament polític, i de la seua 

interpretació de la societat i de la història (Andreucci, 1980). En aquest context, cal 

destacar el paper de Karl Kautsky en la fundació i direcció de la revista Die Neue Zeit, 

que aportà a Engels un òrgan d‘expressiñ d‘alta difusiñ, que li permeté difondre la seua 

interpretació del socialisme (i de la història) arreu d‘Alemanya, i també d‘Europa 

(Mazza, 1977: XVII). Durant aquesta època també aparegueren publicats dos estudis 

històrics, antropològics i filosòfics com sñn l‘Anti-Dühring (1877) i L‟origen de la 

família (1884), que realitzà Engels en solitari, i que tindran una importància fonamental 
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 Aquí ens referim al ―positivisme evolucionista‖ de H. Spencer. 
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en el naixement de la ―interpretaciñ marxista‖ del mñn antic al segle XX (la qual 

s‘inicia amb el propi treball de Mazza). En aquests treballs, que tenen un caràcter més 

divulgatiu i esquemàtic que els treballs de Marx, i concretament, que El Capital, una 

obra de comprensiñ difícil per a tots aquells que no disposen d‘una certa formaciñ 

econòmica. Cal dir que Ciccotti es trobà entre els primers marxistes que elaboraren un 

estudi conjunt, tant d‘El Capital de Marx, com de l‘Anti-Dühring d‘Engels. Però 

aquesta no fou la característica de la majoria dels seus contemporanis que s‘interessaren 

per les idees marxistes, que començaren a formar-se una concepció simplista del 

materialisme històric, caracteritzada per la omnipresència del determinisme econòmic. 

El mateix Engels se n‘adonaria dels perills d‘aquesta tendència, i posaria sobre avís en 

dues conegudes cartes.
330

  

 

 Ettore Ciccotti escapa, per fortuna, d‘aquestes interpretacions esquemàtiques del 

marxisme, que tindran una gran importància en la formaciñ de ―l‘ortodòxia estalinista‖ 

al segle XX, però sí que recollia una sèrie de punts bàsics que, segons ell, 

caracteritzaven l‘aplicaciñ de la teoria del materialisme històric a la investigaciñ 

històrica, i que trobem sintetitzades al següent fragment: 

 

  ―Le trasformazioni sociali [...] si debbono cercare nel vario grado raggiunto dagli 

uomini nell‘appropiarsi e utilizzare i mezzi, con cui soddisfano alle loro più immediate esigenze. 

[...] ogni sforzo individuale va a fondersi [...] nella struttura economica formata nel corso delle 

generazioni, dalla quale prendono le mosse e sono determinate [...] le rivoluzioni politiche e 

sociali ed anche quelle del pensiero [...]  

  In ciò consiste il processo dialettico della storia. Esso trova nello svolgimento delle 

forze produttive la sua ragione d‘essere e la causa ultima a noi notta [...] 

  È dunque nella stessa evoluzione economica dell‘antichità, che si dovrà cercare la 

soluzione del problema storico che ci siamo proposto.‖ (1977 [1940]: 74). 

 

 Així doncs, l‘element més important del ―procés dialèctic de la història‖, 

consistia en destacar la importància de l‘estudi de ―l‘estructura econòmica‖, és a dir, del 

tipus d‘organitzaciñ social per la qual els homes s‘apropiaven i feien servir els medis 

necessaris per a garantir la pròpia supervivència. Les ―revolucions polítiques i socials‖, i 

també aquelles del pensament, eren la conseqüència de transformacions en el sistema 
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 Es tracta de les cartes dirigides a Conrad Schmidt el 5 d‘agost i el 27 d‘octubre de 1890, a Joseph 

Bloch el 21 de setembre del mateix any, i el 25de gener a Heinz Starkenburg. (Engels, 1974a: 340-342; 

1974b). 
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econòmic. La conseqüència de tot plegat era, per tant, la importància fonamental de 

l‘estudi de ―l‘evoluciñ econòmica‖ per a la comprensiñ de la història (―È dunque nella 

stessa evoluzione economica dell‟antichità, che si dovrà cercare la soluzione del 

problema storico che ci siamo proposto‖). En aquest punt es fa evident l‘aspecte de la 

teoria interpretativa de Marx i Engels que més importància ha tingut per al 

desenvolupament de la historiografia: la convicciñ de que l‘economia era l‘element que 

marcava l‘evoluciñ històrica, de tal manera que, totes les transformacions d‘importància 

que es produïren en els diferents camps de la societat, serien conseqüència de canvis 

anteriors en l‘estructura econòmica.  Aquest és el plantejament que guia l‘obra de 

Ciccotti, almenys de forma conscient, i que guiarà bona part dels estudis marxistes del 

segle XX, que es defineixen, en bona mesura, per oposició a una historiografia 

tradicional que havia tendit a atribuir la responsabilitat de les transformacions 

històriques a les decisions polítiques, les victòries militars i les mentalitats, a més de 

l‘atzar i la intervenciñ divina.
331

 

 

 Però tal com hem vist més amunt, aquesta reacció a la historiografia més 

tradicional (d‘origen clàssic, cristià i medieval), s‘havia iniciat ja al segle XVIII, amb 

treballs d‘un caràcter marcadament ―materialista‖, com és l‘Esprit des Lois, de 

Montesquieu. La interpretació de Montesquieu, i altres contemporanis seus, com 

Voltaire, Hume i Adam Smith, procedia d‘una reacciñ a la historiografia cristiana, 

contra la qual proposaven el mètode empíric, l‘estudi de la base material, i la 

construcció de lleis generals del comportament humà. Aquestes tendències il·lustrades 

es reforçarien al segle XIX, amb el triomf de les revolucions liberals i l‘expansiñ de 

l‘estudi de l‘economia política, que adquiria cada cop més prestigi a la vista de la gran 

expansió econòmica experimentada per Gran Bretanya durant aquesta època. Així, 

l‘historiador alemany August Boeckh, destacava ja, a principis del segle XIX, la 

importància de l‘estudi de l‘economia per a comprendre la rellevància cultural i política 

de l‘Atenes clàssica.
332

 En un sentit similar, John Elliot Cairnes indicava a la 

introducció de The Slave Power, que el transcurs de la història es trobava: ―largely 

determined by the action of economic causes.‖ (apud. Davis, 1984: 244).  
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 Cfr. capítol 6.3.1.  
332

 ―so it becomes impossible to obtain a correct insight into the life of the ancients, without a knowledge 

of their finances.‖ (Boeckh, 1842 [1817]: 1-2) 
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 A pesar d‘això, durant les darreres dues dècades del segle XIX i principis del 

segle XX, comença a difondre‘s la percepciñ de que l‘atenciñ pels aspectes econòmics 

constituïa una preocupaciñ pròpia del ―marxisme‖, que al seu temps, s‘enfrontava 

radicalment a les interpretacions ―idealistes‖ (és a dir, no materialistes), que interpretava 

com un intent de justificar l‘ordre establert (a partir de l‘ocultaciñ de l‘autèntica realitat 

de les transformacions històriques). Una percepciñ que s‘ha mantingut fins als nostres 

dies, especialment a països com Espanya o Itàlia, a pesar de que bona part de la recerca 

sobre la història econòmica, tant al segle XIX com al XX, s‘haja desenvolupat al marge 

dels plantejaments marxistes. 

 

 Per altra banda, cal posar de manifest també que aquí fem referència a aquell 

aspecte de la teoria de Marx i Engels que ha tingut una major repercussió per a 

l‘evoluciñ de la historiografia, no a aquells aspectes que considerem que constitueixen 

les ―majors aportacions‖ a la historiografia posterior. El determinisme econòmic no 

constitueix, ni una creació pròpia de Marx i Engels (ja que es troba present en la 

concepciñ historiogràfica de molts contemporanis seus), ni l‘únic element sobre el qual 

s‘estructura la seua teoria. L‘objectiu de Marx i Engels era, més aviat, el de destacar la 

importància de ―l‘element material‖ en l‘estudi de la història, i d‘anar més enllà de la 

imatge que oferien els discursos que havien transmès les fonts històriques, dos objectius 

per als quals l‘economia política els oferia moltes solucions (com Cairnes per a l‘anàlisi 

del conflicte americà), però també la utilitzaciñ de la dialèctica hegeliana, l‘atenciñ a la 

―lluita de classes‖, i el que actualment denominem ―l‘anàlisi del discurs‖.
333

 La 

utilització sistemàtica i apriorística del determinisme econòmic constitueix una creació 

pròpia del marxisme posterior als propis Marx i Engels, i contra la qual reaccionaria el 

propi Engels durant els darrers anys de la seua vida, tal com fa present a la seua carta a 

Bloch: 

 

  ―Según la concepciñn materialista de la historia, el factor que determina la historia en 

última instancia es la producción y la reproducción de la vida real. Ni Marx ni yo hemos 

afirmado nunca nada más que esto. Si alguien lo tergiversa diciendo que el factor económico es 

el única determinante convertirá esta tesis en una frase vacía, abstracta, absurda. La situación 

económica es la base, pero los diversos factores de la sobrestructura que sobre ella se levanta [...] 
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 Aquest últim aspecte es fa molt més present als treballs de Marx que als d‘Engels, com a conseqüència 

de la major formació filosòfica del primer. 
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también ejercen su influencia sobre el curso de las luchas históricas y determinan, 

predominantemente en muchos casos, su forma.‖ (Engels, 1974a [1890]: 340). 

 

 En el cas de Ciccotti, és també el ―determinisme econòmic‖ l‘aspecte de la teoria 

de Marx i Engels que influeix el seu treball en major mesura, mentre que l‘atenciñ a 

altres aspectes, com el mètode dialèctic o la ―lluita de classes‖, és pràcticament absent. 

Cal inscriure el treball de Ciccotti, per tant, dins del ―marxisme de la Segona 

Internacional‖, tant pel que respecta a la utilització de només una part del que representa 

la teoria del materialisme històric (l‘atenciñ especial pels canvis econòmics), com pel 

que fa a l‘absència d‘una ortodòxia establerta, que facilita l‘apariciñ de punts de vista 

originals, i l‘existència de majors connexions amb les recerques d‘història econòmica 

realitzada per altres contemporanis, que no eren marxistes. 

  

 

d) Paul Allard i els estudis sobre l’esclavatge durant la segona meitat del segle XIX 

 

 Un dels aspectes que cal tractar per a comprendre el sentit de Il tramonto della 

schiavitù, més enllà de l‘adopciñ del materialisme històric com a mètode d‘estudi, és la 

seua polèmica amb el treball de Paul Allard, Les esclaves chrétiens (1876). Aquesta 

obra, de marcat caràcter idealista, s‘articulava a partir de la defensa de que la difusiñ del 

cristianisme havia sigut el factor que havia conduït a la desaparició progressiva de 

l‘esclavatge a la Roma antiga. Una tesi que, com hem vist més amunt, havia sigut 

defensada ja per autors com Jean Bodin des del segle XVI,
334

 però que començaria a 

cobrar força, sobre tot, al segle XIX, de forma conjunta a la difusió de la ideologia 

liberal i del moviment abolicionista, com ha indicat Davis (1984). Aquesta tesi havia 

constituït el tema principal del voluminós estudi de Wallon (1847), i seria el motiu 

d‘altres obres aparegudes durant les dècades següents a la publicaciñ del treball 

d‘aquest, i de l‘aboliciñ de l‘esclavatge a les colònies franceses, el 1848. Així, l‘any 

1864, apareixia publicat a París el treball d‘Armand Rivière, L‟Église et l‟esclavage, en 

defensa de la mateixa tesi, quan encara no havia acabat el conflicte nord-americà, i 

molts sudistes reclamaven la religió com a base teòrica sobre la qual defensar el seu 

model de societat.
335

 Altres estudis elaborats durant aquest període, defensarien també 
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 Vid. capítol 3. 4. 4. 
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 Vid., per exemple, Fitzburgh (1857). 
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la mateixa tesi, però fent un èmfasi major en l‘estudi dels aspectes jurídics, com és el 

cas del treball de G. M. de Caqueray, De l‟esclavage chez les romains; de Du Motey 

L‟esclavage a Rome, le servage au moyen age, le domesticité aus temps moderns 

(1881); i de Teresio Trinchieri, Sulla condizione degli schiavi in Roma (1888).
336

 

Aquestes obres s‘inscrivien, al mateix temps, en un context general d‘interès per 

l‘estudi de la instituciñ esclavista, després de la Guerra de Secessió americana.
337

 

Ciccotti s‘inscriu també en aquest context, i per això, pren com una de les bases 

fonamentals del seu treball l‘obra de l‘economista irlandès Cairnes, The Slave Power 

(1862), que es converteix en la seua guia principal pel que fa a l‘anàlisi de les 

característiques pròpies de les economies esclavistes, tal com ha destacat Backhaus 

(1975). 

 

 El fet que en aquest context d‘abundants estudis sobre l‘esclavitud antiga, 

Ciccotti prengués com a objectiu principal, rebatre el treball de Paul Allard (1876), 

necessita d‘una explicaciñ, que no només es troba en l‘oposiciñ ideològica que separava 

ambdñs autors i en el context polític italià. Cal tenir en compte que l‘obra d‘Allard fou, 

com Finley (1982: 17) ha indicat, un dels estudis de l‘esclavitud antiga més llegits del 

darrer terç del segle XIX, que conegué cinc edicions en francès, i fou editada també en 

altres idiomes. Un fet que crida l‘atenciñ, si tenim en compte que Allard no només 

s‘oposava radicalment als autors de tendència ―materialista‖, com Marx i Ciccotti, sinñ 

també, al que ell anomena ―l‘escola racionalista‖, i que, segons ell, es caracteritzarien 

per defensar la idea de que: 

 

  ―tous les progrès d‘ordre moral et social attribués à l‘influence chrétienne, notamment 

en ce qui concerne l‘amélioration du sort des esclaves et la préparation de leur affranchissement 

futur, avaient été amenés par la philosophie stoïcienne et se trouvaient en germe dans la 

législation inspirée par celle‖ (Allard, 1914: VII) 

 

                                                 
336

 Els dos últims treballs, són tesis doctorals. El coneixement de totes tres obres, junt amb la d‘Armand 

Rivière, L‟Église et l‟esclavage (1864), ens ha sigut possible gràcies als magnífics fons de l'École 

française de Rome. 
337

 Algunes de les obres que ens permeten observar d‘una forma més clara aquesta tendència sñn: J. 

Antonio Saco (1879): La historia de la esclavitud; A. Tourmage (1880): Histoire de l‟esclavage ancien et 

moderne; J. K. Ingram (1895): A History of Slavery and Serfdom; C. Letorneau (1897): L‟évolution de 

l‟esclavage dans les diverses races humaines; H. J. Nieboer (1900): Slavery as an industrial System. 

Ethnological Researches. 
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 La corrent que trobem aquí descrita coincideix amb la concepció de bona part 

dels historiadors acadèmics de mentalitat liberal, especialment a Alemanya, on autors 

com Eduard Meyer i Erwin Rohde defensarien amb vehemència, durant la dècada de 

1890, el seu posicionament a favor del racionalisme laic (que consideraven d‘origen 

grec), en contra de ―l‘obscurantisme‖ cristià.
338

 Una corrent de pensament que, de fet, 

troba els seus orígens en el pensament il·lustrat, i que constitueix el discurs ideològic 

principal de treballs com The Decline and Fall of the Roman Empire, d‘Edward Gibbon, 

i que autors com Pocock (2008a [1975], 1999a, b), no han dubtat de qualificar 

―d‘anticristiana‖.  

 

 La discrepància d‘Allard amb aquesta corrent racionalista d‘origen il·lustrat, i el 

fet que la seua obra s‘estructurés com una defensa del caràcter determinant de la moral i 

les creences sobre els canvis històrics, ens podria portar a pensar que també es mostrava 

partidari de la concepciñ social pròpia de l‘Antic Règim. Però tal com hem indicat més 

amunt, el desenvolupament del pensament antiesclavista es troba estretament lligat amb 

el del pensament liberal, fins al punt que el primer és una conseqüència del segon. 

Allard no és una excepció en aquest sentit, i a pesar del seu conservadorisme pel que fa 

a la religió i la interpretació de la història, es trobava fermament convençut de la 

superioritat moral i econòmica del treball lliure, i de la bondat moral de l‘ètica del 

treball, que és un producte de la ideologia liberal, i que s‘oposa radicalment amb la 

concepciñ del mñn de l‘Antic Règim, tal com podem observar a continuaciñ: 

 

  ―La liberté du travail, l‘accès de tous à l‘épargne et à la richesse, sont les conditions 

essentielles de l‘existence des sociétés. L‘expérience montre que là où elles ne se rencontrent 

pas, tout languit, et la vie générale ne peut être entretenue que par des expédients aussi opposés à 

la morale qu‘à la saine économie. Il en faut ainsi, dans l‘antiquité, tant que dura l‘esclavage.‖ 

(1914 [1876]: 1) 

 

 La concepció de la superioritat del treball lliure que trobem aquí, coincideix 

plenament amb aquella que trobem a les obres d‘autors com Adam Smith, Tocqueville, 

Cairnes, i el mateix Ciccotti, la qual cosa ens demostra l‘existència d‘un ―paradigma 

liberal‖ compartit per tots aquests autors. Un paradigma que funcionava, tant en el pla 

polític i ideològic (a través de l‘establiment de règims liberals, de la llibertat dels 
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 Vid. apartat 5. 5. 3. a. 
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mercats i de l‘aboliciñ de la servitud i l‘esclavatge), com en la forma de concebre el 

mñn, a l‘època present, i al llarg de la història. Segons aquests autors, una societat que 

basés la seua economia en el treball dels esclaus, no podria experimentar la prosperitat, 

el progrés econòmic i la rectitud moral, sinó que se li oposava radicalment, tal com 

demostrava el cas recent dels estats sudistes descrit per Tocqueville i Cairnes, o el cas 

històric de l‘antiga Roma, segons Allard. I en aquest punt, juga un paper fonamental el 

―discurs de la decadència dels valors primitius‖ creat i transmès durant l‘època clàssica 

per autors com Posidoni, Plutarc, Orosi i Sant Agustí,
339

 i absorbit pel ―paradigma 

jurisprudencial civil al segle XVIII.
340

 De fet, al treball d‘Allard, aquest discurs històric 

i econòmic liberal es manifesta, pràcticament, en els mateixos termes en què fou 

defensat pels representants del ―paradigma jurisprudencial civil‖ al segle XVIII (d‘entre 

els quals destaca la figura d‘Adam Smith). La falta d‘atenciñ d‘Allard a la recerca 

realitzada durant el seu temps sobre l‘economia i la societat en l‘antiguitat, amb estudis 

com els de Boeckh, o el seu compatriota Wallon, el porta a fer una descripció altament 

esquemàtica de l‘estructura socioeconòmica de la societat romana, tal com podem 

observar als següents fragments: 

 

  ―Un dels traits les plus frappants de la société romaine –come de toute société antique- 

c‘est la situation réciproque des maîtres et des esclaves. Les premiers possédaient la richesse, le 

pouvoir, les honeurs, les seconds ne pouvaient avoir, prins en masse, aucune espérance d‘y 

arriver. [...] 

  Intermédiaire entre la classe des maîtres et celle des esclaves paraît une troisème 

catégorie de personnes qui, au temps de l‘Empire romain, a perdu toute influence sociale, 

politique, économique. [...] Ces plébeiens pauvres vivent surtout «des largesses publiques et 

privées», parce que le camp de travail s‘est rétréci devant eux à mesure que le flot montant de 

l‘esclavage les en chassait. [...] 

  Le nombre des esclaves dépassait la moitié de cette population, le reste étant représenté 

par les possesseurs d‘esclaves, d‘une parte, et de l‘autre par la multitude des prolétaires sans 

avoir et à peu près sans travail.‖ (1914 [1874]: 2) 

 

 La descripció que ens presenta aquí Allard presenta el mateix esquematisme que 

trobem a l‘obra d‘Adam Smith,
341

 que no es dedicà a l‘estudi de l‘antiguitat, la qual 
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 Vid. capítol 3. 1. 3. 
340

 Tal com indiquem al llarg de l‘apartat 4, però especialment, als capítols: 4. 1. 2., 4. 2., i 4. 3. 
341

 I que ja, a la seua època, havia sigut superada pel que fa al coneixement de les fonts i la presentació 

d‘un esquema socioeconòmic molt més complex, per David Hume al seu assaig sobre la població (capítol 

4. 3. 2.). 
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cosa ens confirma, per un costat, la filiaciñ d‘Allard a la interpretaciñ liberal 

progressista de la història, i per l‘altre, la seua falta d‘atenciñ als estudis realitzats durant 

el segle XIX sobre l‘estructura econòmica i social de la societat romana. A aquest 

fragment de l‘obra d‘Allard només trobem citades referències clàssiques, però cap autor 

modern, la qual cosa coincideix amb la figura de ―l‘antiquari‖ descrita per Momigliano 

(1955c), i que durant aquests anys, encara es mantenia vigent. Caldrà esperar al segle 

XX per assistir a la fusiñ completa entre la historiografia de tipus ―antiquari‖ i 

―filosòfic‖ (segons la distinciñ de Momigliano) en el camp de la historiografia 

acadèmica.
342

 Tot plegat ens demostra que l‘èxit d‘Allard entre determinats sectors, i el 

fet que Ciccotti li dediqués una atenció especial, es troba més vinculat a motius de 

caràcter ideològic, que de tipus científic. 

 

 En tot cas, ens sembla interessant destacar el fet que, a pesar del caràcter 

marcadament idealista de l‘obra d‘Allard, i la seua oposiciñ directa a les interpretacions 

de caràcter materialista, com la de Ciccotti, aquesta compartia plenament els principis 

liberals de la llibertat del treball, la idea de que l‘economia antiga es basava en el treball 

dels esclaus, i el progressisme històric. El fet que Ciccotti incorpore també aquestes 

idees en el seu discurs històric ens demostra la gran influència que tenia en aquells 

moments la concepció liberal progressista de la història, que es converteix en un 

vertader paradigma en bona part d‘Europa (amb la marcada excepciñ d‘Alemanya). 

  

 

5. 6. 2. L’EVOLUCIÓ DE L’ESCLAVITUD ANTIGA SEGONS CICCOTTI 

 

 

a) L’evolució de l’esclavatge a la Grècia antiga  

 

 L‘objecte de l‘obra de Ciccotti era estudiar els motius de la ―decadència‖ de 

l‘esclavitud antiga (Il tramonto della schiavitù antica), en confrontaciñ amb l‘explicaciñ 

ideològica establerta per autors com Paul Allard. Un problema al qual no havien dedicat 

la seua atenciñ ni Marx ni Engels, a excepciñ d‘unes referències molt breus dins el 

                                                 
342

 Els treballs historiogràfics realitzats al marge de l‘àmbit acadèmic es mantindran vigents fins a l‘època 

actual, com és ben conegut, però el seu prestigi serà molt menor del que havien gaudit fins a finals del 

segle XIX, durant el qual, bona part de l‘activitat científica més important encara es realitzà al marge de 

l‘àmbit acadèmic. 
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problema més ampli de la transiciñ del ―mode de producciñ‖ de l‘edat antiga, al de 

l‘edat mitjana (el ―feudal), a la Ideologia Alemanya (que no seria publicada fins a l‘any 

1932), i al text de les Formacions econòmiques precapitalistes (Formen), que fou 

realizat per Marx entre els anys 1857 i 1858, però que no seria fet públic fins a la 

dècada de 1950. Ciccotti no coneixia, per tant, aquests dos textos fonamentals, i hagué 

de realitzar la seua pròpia ―explicaciñ‖ d‘aquesta transformació històrica, per a la qual 

cosa va fer servir fonts tan diverses com: Cairnes (1862), Rodbertus (1865), Morgan 

(1877), K. Bücher (1893) i E. Meyer (1895). Treballs que Ciccotti combinà amb les 

breus referències d‘Engels a l‘Anti-Dühring (1877) i Marx al tercer volum d‘El Capital 

(1894), a l‘evoluciñ de l‘economia durant els estadis més primitius, el paper de 

l‘esclavatge en aquesta evoluciñ, i el caràcter dels primers estadis de desenvolupament 

del capital, com a entitat econòmica separada.
343

  

 

 L‘obra de Ciccotti comença amb l‘estudi de quin hauria sigut l‘origen de 

l‘esclavatge que, d‘acord amb Engels (1877) i Morgan (1877), situa en l‘apariciñ de la 

propietat privada, i no en la guerra, com havien tendit a considerar la majoria 

d‘estudiosos (a partir del principi establert pel dret romà), tal com podem observar a 

continuació: 

 

  ―Non è nella guerra, e nemmeno nella violenza in generale, che bisogna cercare 

l‘origine e la causa unica della schiavitù. La guerra diventa un possente strumento di schiavitù 

quando le condizioni sociali, che l‘anno fatta sorgere e progredire [...] sviluppano alla loro volta 

l‘istituzione della schiavitù [...] Con l‘adozione sempre più estesa e progressiva de‘metalli, col 

convertirsi dell‘agricoltura di nomade in fissa [...] col sorgere del commercio, con le condizioni 

insomma, che preparano e apportano la proprietà privata della terra e l‘accumulazione della 

richezza e una struttura sociale [...] da maggiori contrasti, sorge sistematicamente e comincia ad 

avere sempre maggiore incremento la schiavitù; essa stessa mezzo potente di maggiore 

accumulazione della richezza e di più distinti contrasti sociali.‖ (1977 [1899]: 83). 

 

 El fragment citat ens mostra algunes de les característiques bàsiques de l‘obra de 

Ciccotti. La línia interpretativa general del text segueix els paràmetres bàsics del 

pensament marxista, i en un sentit més general, de la línia seguida per la corrent 

alemanya que Meyer definí com els ―economistes‖ (Rodbertus, K. Bücher, M. Weber), 

en la qual juguen un paper fonamental: l‘optimisme epistemològic, l‘evolucionisme 
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històric, la fe en el progrés, i l‘anàlisi ―materialista‖ de la història (que prenia com a 

base fonamental, l‘estudi de l‘economia). Uns principis que també trobem en altres 

intel·lectuals francesos (Comte), britànics (Darwin) i nord-americans (Morgan), entre 

els quals també triomfa l‘optimisme epistemològic i l‘adopciñ dels principis 

evolucionistes i progressistes procedents del ―paradigma jurisprudencial civil‖. En un 

àmbit diferent al de les ciències socials, Charles Darwin es convertirà en el representant 

més destacat d‘aquesta corrent interpretativa, a partir d‘una teoria que s‘enfrontarà 

radicalment amb la doctrina cristiana. Ciccotti s‘ubica clarament en aquesta corrent, que 

adopta en la seua vessant ―marxista‖, i concretament, a partir de l‘Anti-Dühring 

d‘Engels,
344

 i no de L‟origen de la família, que Ciccotti no devia conèixer, ja que no la 

trobem publicada en cap part de Il tramonto.  

 

 Per a demostrar la veracitat del plantejament teòric de Morgan i Engels, Ciccotti  

pren com a base la terminologia que utilitzaren els antics grecs i romans per a referir-se 

als esclaus. Ciccotti segueix, així, una estratègia similar a la de K. Bücher (1893), i 

destaca la vinculació entre la terminologia antiga de la dependència i la idea de família 

o de casa (οἰκεύς, οἰκέτης, famulus). Segons Ciccotti (1977 [1899]: 84), fins i tot en 

aquells casos en què la terminologia semblava referir-se a un origen en la subjecció 

violenta (δοῦλος, δμώς, ἀνδράποδον), els estudis etimològics estaven començant a 

demostrar, que en realitat també procedien de conceptes lligats a la idea de família. 

D‘aquesta forma, la lingüística posava de manifest, segons Ciccotti (1977 [1899]: 83), 

que l‘origen de l‘esclavatge es trobava en l‘apariciñ de la propietat privada, i no de la 

guerra (que només seria el mitjà del qual es farien servir les societats, per adquirir 

aquest tipus de propietat). Ciccotti es converteix, d‘aquesta manera, en un dels pioneres 

en la utilitzaciñ de l‘etimologia de la terminologia de la dependència com a mètode per 

a conèixer els orígens d‘aquesta instituciñ, i la funciñ social que tingué durant les etapes 
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 I més concretament al següent fragment, que ja hem citat al capítol 5. 4. 7.: ―La división espontánea 

del trabajo en el seno de la familia campesina permitió, alcanzado cierto nivel de bienestar, el añadido 

de una o más fuerzas de trabajo ajenas a la familia. Esto ocurrió sobre todo en las tierras en las que 

había desaparecido la vieja posesión comunitaria del suelo [...] existían medios para sostener más fuerza 

de trabajo [...] la fuerza de trabajo se convirtió en un valor. Pero la propia comunidad y la asociación a 

la que pertenecía no podían suministrar fuerza de trabajo disponible suplementaria. La guerra la 

suministró [...] esos prisioneros alcanzaron un valor: se les dejó vivir y se utilizó su trabajo. [...] Así se 

inventó la esclavitud. La esclavitud se convirtió pronto en la forma dominante de la producción en todos 

los pueblos que se habían desarrollado más allá del viejo tipo de comunidad; pero al final fue también 

una de las causas principales de su decadencia.‖ (Engels, 1977: 186). 
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més primitives de la Grècia i Roma antigues. Un tipus de recerca que ha tingut un gran 

desenvolupament al segle XX.
345

 

 

 Per altra banda, Ciccotti també fonamenta la seua interpretació amb els 

testimonis recollits per Ateneu (6. 262b-275b) respecte a l‘existència d‘uns temps més 

primitius, en què hauria predominat un mode de vida frugal, amb poques necessitats, i 

en el qual no haurien existit esclaus (i els treballs d‘aquests, haurien sigut duts a terme 

per les dones, o pels joves de la comunitat [Ath. 6. 263b]). Però a la font d‘Ateneu, 

Ciccotti descobria també la prova de que, abans de l‘esclavatge, a la Grècia antiga  

hauria predominat una espècie de ―servitud‖, tal com confirmava el testimoni de 

Teopomp (Ath. 6. 265b). Ciccotti es refereix a aquesta qüestió de la següent manera: 

 

  ―La forma di soggezione più antica, più importante e più estesa, che troviamo sul 

limitare della storia greca, non è la schiavitù, ma una specie di servaggio e direi anche di 

vassallaggio. [...] 

  La mancanza [...] di richezza accumulata, la inesistenza di un movimento commerciale 

escludevano in un luogo una produzione diretta e crescente de‘ padroni ed un impiego de‘ servi, 

e conducevano invece alla forma più rudimentale del tributo [...] e ad una formazione di classi, 

che facea de‘ dominanti tutto un esercito in armi e de‘ soggetti un ceto di agricoltori.‖ (1977 

[1899]: 85). 

 

 El fragment és de gran interès per a la historiografia actual. En primer lloc, 

perquè la interpretació de Ciccotti coincideix amb la que ha sigut defensada, de forma 

majoritària, per autors no marxistes durant la major part del segle XX, i de forma 

especial, pels membres de l‘escola ―antimarxista‖ alemanya iniciada a partir de les 

conferències d‘Eduard Meyer (1895, 1898), i seguida per investigadors com Ulrich 

Wilcken, Mikhail Rostovtzeff, William L. Westermann i Joseph Vogt. Els historiadors 

marxistes del segle XX, pel contrari, han tendit a rebutjar l‘existència d‘una autèntica 

―servitud‖ a la Grècia arcaica, i han preferit parlar ―d‘esclavitud de tipus antic‖ o 

―esclavitud patriarcal‖. No serà fins a l‘apariciñ dels treballs de Finley i Vidal Naquet, 

de tendència clarament contrària als autors ―antimarxistes‖ citats més amunt, que una 

part del marxisme començarà a acceptar l‘existència d‘una forma de dependència 

diferent a l‘esclavitud durant les fases més primitives de la història de Grècia. Però entre 
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771 

 

aquests, rarament trobem l‘adopciñ del terme ―servitud‖, tret d‘algun cas aïllat, com el 

de G.E.M. de Ste. Croix (1988). 

 

 El que ens demostra Ciccotti és que, en realitat, aquesta interpretació de 

l‘evoluciñ de la dependència en l‘antiguitat no es troba en contradicciñ amb l‘essència 

del materialisme històric. Ans al contrari, Ciccotti ens aporta una explicació que 

concorda plenament amb la interpretaciñ ―materialista‖: un insuficient nivell de 

desenvolupament de ―les forces productives‖ i dels intercanvis, impediria l‘acumulaciñ 

de capital necessari per a iniciar una producciñ amb mà d‘obra esclava d‘alguna 

importància. La utilitzaciñ d‘una forma de dependència menys extrema, a través de 

l‘establiment de llaços clientelars o de dependència econòmica (a través del deute), amb 

membres de la pròpia comunitat, requeria una inversió inicial molt menor, i una pèrdua 

menor en cas de desastres naturals o invasions bèl·liques. Per a establir aquesta 

interpretació, Ciccotti es basava en la tesi de Cairnes (1863), segons la qual, la 

producciñ esclavista requeria una inversiñ inicial de certa importància. D‘acord amb 

això, Ciccotti trobava lògic que fos l‘illa de Quios, on s‘observa un desenvolupament 

pioner del comerç i de la producciñ artesanal orientada a l‘exportaciñ, el primer lloc en 

què es produeix: ―un tipo rudimentalmente industriale, e conduceva all‟adozione, o, 

meglio, all‟incremento della schiavitù vera e propria.‖ (1977 [1899]: 85). Per altra 

banda, Ciccotti comptava amb dos treballs que estudià amb atenció, i en els quals es 

destaca l‘existència d‘una espècie de ―servitud‖ a la Grècia arcaica, en contrast amb el 

desenvolupament posterior que es produeix de la ―vertadera esclavitud‖: L‟histoire de 

l‟esclavage de Henri Wallon (1847), i la conferència que pronuncià Meyer (1895).
346

 

 

 Però aquesta interpretació contrastava amb aquella establerta per Karl Bücher en 

1893 que partia del ―paradigma liberal progressista‖, segons el qual, l‘evoluciñ 

econòmica europea es dividia en les fases de: igualtat primitiva, economia esclavista, 

societat feudal, i finalment, treball lliure, a l‘època moderna. Un esquema que, com hem 

vist, fou creat pels membres del ―paradigma jurisprudencial civil‖ (Montesquieu, Hume, 

A. Smith) al segle XVIII. La publicaciñ de l‘obra de Henri Wallon no despertà cap 

reacció, però sí la conferència que pronuncià Meyer en 1895, ja que aquesta sorgia amb 

l‘objectiu explícit d‘enfrontar-se a la concepció progressista de la història, com hem 

                                                 
346

 El text de la qual aparegué publicada el mateix any a Jena, i apareix citat a l'obra de Ciccotti en 

diverses ocasions.  
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vist més amunt. I seria la reacció progressista a la reacció de Meyer en 1895, el que 

originarà la confrontaciñ entre autors marxistes i antimarxistes respecte a l‘existència 

d‘una fase de ―servitud‖ a l‘època antiga, i sobre el predomini, o no, del treball esclau a 

l‘antiguitat.  

 

 Resulta sorprenent comprovar que Ciccotti no prengués l‘elecciñ d‘enfrontar-se 

als plantejaments de Meyer (1895), que s‘enfronten, no només als plantejaments de 

Rodbertus i Bücher, sinó també a un dels pilars fonamentals de la interpretació de la 

història que fan Marx i Engels,
347

 com és la teoria progressista de l‘evoluciñ del treball 

d‘Adam Smith. En aquest sentit, cal dir, però, que les obres que es trobaven en les mans 

de Ciccotti eren l‘Anti-Dühring i El Capital, mentre que aquest desconeixia els treballs 

on Marx i Engels manifesten, d‘una forma més clara, l‘adopciñ de l‘esquema històric 

progressista liberal, que són La ideologia alemanya i L‟origen de la família. Front a 

aquestes, a El Capital, i concretament, al volum tercer (que és on trobem una major 

atenció pels aspectes històrics), Marx presenta una concepció de la història molt menys 

esquemàtica que la que trobem a La ideologia alemanya. Una concepció que, de fet, es 

comença a fer evident ja al text de les Formen, tal com hem comentat més amunt.
348

 

 

 Per altra banda, cal destacar el fet que la conferència de Meyer (1895) es 

constituïsca un dels treballs que més influí a Ciccotti en l‘elaboraciñ de Il tramonto 

della schiavitù, tal com hem pogut comprovar al llarg de l‘obra, i de forma especial, a la 

primera part, dedicada a l‘evoluciñ de les formes de ―treball per a altres‖ a la Grècia 

antiga.  Això ens indica que Ciccotti no interpretà a Meyer, en línies generals, com un 

enemic de la seua interpretació històrica, sinó tot el contrari. El gran interès mostrat per 

Meyer per les qüestions econòmiques en aquesta conferència devia ser compresa per 

Ciccotti com una confirmació de les tesis del materialisme històric.
349

 Per altra banda, el 

desconeixement del text d‘obres com La ideologia alemanya i L‟origen de la família, 

però especialment, la inexistència d‘una ortodòxia de la interpretaciñ marxista de la 

història, li permetien utilitzar amb llibertat un material que percebé com una font de 

                                                 
347

 En aquest punt, ens referim a la interpretaciñ general de la història europea, entre l‘antiguitat i els 

inicis de l‘època contemporània, que trobem a les obres de Marx i Engels, però no al materialisme 

històric, com a teoria de la història.  
348

 Vid. capítol 5. 4. 4. 
349

 Hem de confessar que la nostra primera lectura del text de Meyer (1895), quan encara desconeixíem el 

contingut de les obres de Rodbertus i Bücher, també ens semblà de caràcter quasi ―marxista‖, degut al seu 

èmfasi en la història econòmica i social. 
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reflexió útil per als seus propòsits. Finalment, cal destacar el fet que Ciccotti es trobés 

en un context geogràfic i acadèmic molt diferent al que trobem a Alemanya, que 

probablement explique el fet que no arribés a captar en la seua totalitat, la forta oposició 

de Meyer a la base teòrica sobre la qual es sustentaven les obres de Rodbertus i K. 

Bücher, que era la mateixa que la de Marx: l‘optimisme epistemològic i la concepciñ 

progressista liberal de la història, que constituïen un autèntic paradigma en el camp de 

l‘economia política.
350

 En aquest sentit, cal tenir en compte que l‘objectiu conscient 

principal de Ciccotti fou, com ja hem indicat més amunt, fer front a les interpretacions 

―idealistes‖ de la decadència de l‘esclavitud antiga, i no els debats entre diferents 

interpretacions ―materialistes‖, que és el que ens trobem al debat alemany entre 

―primitivistes‖ i ―modernistes‖. 

 

 

 La influència de Meyer, i també de Wallon, es fa sentir també quan Ciccotti es 

dirigeix al que anomena ―l‘època homèrica‖ (i tempi omerici), per a la qual indica que: 

―la schiavitù ha una funzione affatto limitata ed accessoria‖, la qual cosa resultava 

lògica: ―in una società di struttura semplice quale l‟omerica‖ (1977 [1899]: 86). 

D‘acord amb Wallon i Meyer, Ciccotti arriba a afirmar també que en aquells moments, 

el treball gaudia d‘una consideraciñ, que perdria durant una època posterior (1977: 87). 

La transformació es començaria a produir amb la formació de la ciutat, havien aparegut 

noves necessitats i una major divisiñ del treball. A partir d‘aquí, es crearien les 

condicions per a que es multiplicaren els intercanvis, s‘introduís la moneda, i el comerç 

adquirís un gran desenvolupament, entre els segles VII i VI a. C.. Canvis que, al seu 

temps, farien augmentar els contrastos entre el camp i la ciutat, i la divisió entre rics i 

pobres (Ciccotti, 1977: 87). A partir d‘aquest moment, indica Ciccotti: 

 

  ―Si erano ormai realizzate le condizioni per la creazione di una maggiore ricchezza, ma 

questo passaggio da una forma ad un‘altra più elevata di economia non potea compiersi [...] 

senza che si compisse una rivoluzione nella società in cui si sviluppava, senza demolire e ruinare 

per riedificare.‖ (1977 [1899]: 88). 

 

                                                 
350

 En aquest sentit, cal tenir en compte que, tot i que nosaltres coneixem la vinculació entre les obres de 

Rodbertus i Marx, que nasqueren a partir d'uns plantejaments teòrics molt similars, Meyer no fa cap 

referència explícita a Marx, i per tant, és molt possible que Ciccotti no s'adonés de la contradicció entre 

els plantejaments d'un i l'altre. 
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 El fragment citat constitueix una bona demostraciñ de l‘adopciñ per part de 

Ciccotti de la teoria ―materialisme històric‖, en la qual juga un paper fonamental la 

―teoria de la revoluciñ‖, segons la qual, els grans canvis de l‘estructura socioeconòmica 

propiciaven l‘apariciñ de transformacions radicals de l‘estructura jurídica i política, que 

ja no resultava eficaç per a respondre a les necessitats del nou sistema econòmic. 

Segons Ciccotti, ens trobem també en el moment en què apareix ―el capital‖ en la seua 

versiñ més primitiva, que com indica Marx a el volum III d‘El Capital, es manifestava a 

través de la usura i de la concentració de terres.
 351

 Aquesta tendència, pròpia de les 

primeres formes d‘acumulaciñ de capital, d‘invertir en la terra, portaria a l‘empobriment 

dels petits propietaris de la pròpia comunitat, i en conseqüència, a l‘endeutament 

d‘aquests els grans propietaris de capital i terres (als quals Mommsen i E. Meyer 

anomenaven ―capitalistes). A partir d'aquí, comença a difondre's la figura del que 

Ciccotti anomena ―il debitore‖ i la seua dependència al prestamista, tal com apareix a 

Gortyna, a Megara, i finalment, també a l‘Àtica de la Constitució dels Atenesos 

(atribuïda a Aristòtil). En aquesta última, indica Ciccotti: ―il sostrato dell‟economia 

agricola è formato da una larga classe di tributari (πελάται και ἑκτέμοροι), mentre la 

schiavitù vera e propria non riesce a trovar posto come un elemento di qualche 

importanza‖ (1977 [1899]: 89).  

 

 La frase ens demostra que Ciccotti estableix una distinció clara entre la figura de 

l'hectemoroi, que actualment es tendeix a agrupar dins dels conceptes de ―esclau per 

deutes‖ o ―serf per deutes‖, i que bona part de la historiografia del segle XX, i 

especialment la marxista, ha tendit a agrupar sota la categoria dels ―esclaus‖ (si bé, dins 

la tipologia anomenada esclavitud ―de tipus antic‖ o patriarcal). Interpretaciñ rebutjada 

per autors d‘ideologia anticomunista, i seguidors de Meyer, com W. L. Westermann, 

però que no començarà a ser reconsiderada, de forma general, fins a l‘apariciñ dels 

articles de Finley ―The servile statuses of ancient Greece‖ (1960), i ―Between slavery 

and freedom‖ (1964), que contribuirien a que diversos marxistes francesos, italians i 

britànics, començaren a revisar la inclusiñ d‘aquests grups socials sota la denominaciñ 

―d‘esclaus‖.
352

 

                                                 
351

 Cfr. capítol 5. 4. 6. 
352

 Vidal Naquet fou el principal introductor d'aquesta interpretació finleyana al marxisme francès, tal 

com es posa de manifest als primers congressos del GIREA: Actes du Colloque d‟histoire sociale (1972), 

Actes du Colloque 1971 sur l‟esclavage, Actes du Colloque 1973 sur l‟esclavage. Per al cas italià, vid. 

Capogrossi Colognesi et. al. (1979), i en el camp britànic, Ste. Croix (1988). 
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 El fet que Ciccotti establís aquesta distinció resulta un fet significatiu, perquè 

ens demostra que la incorporaciñ d‘aquests grups sota la denominaciñ d‘esclaus 

constitueix més un resultat de les vicissituds de la historiografia marxista del segle XX, 

que no pas a un element que formés part del programa teòric de Marx i Engels. No 

obstant, en aquest camp, cal indicar que Ciccotti constitueix un rara abis a la seua 

època, al costat de Wallon i Meyer, ja que la majoria d‘autors del segle XIX tendiren a 

agrupar als ―deutors‖ sota la consideraciñ ―d‘esclaus‖, d'acord amb la classificaciñ 

establerta per la ciència jurídica, a partir de la tendència a traduir sempre el terme llatí 

servus pel terme modern d'esclau.
353

 La inclusiñ dels ―endeutats‖ (nexi i hectemoroi) 

dins el conjunt dels esclaus no arribà a constituir, durant el segle XIX, una posició 

―d‘escola‖, com sí es convertirà a bona part del marxisme del segle XX. La prova 

d‘això és que cap investigador del segle XIX replicà a Wallon, Meyer i Ciccotti, per la 

distinciñ entre la ―vera schiavitù‖, i la situaciñ socio-jurídica dels hectemoroi atenesos i 

dels nexi romans. El fet que aquesta qüestió comencés a ser debatuda al segle XX es 

troba estretament lligada a l'aparició del "debat sobre l'esclavitud antiga", que com hem 

indicat més amunt, s'origina a partir del debat entre primitivistes i modernistes que 

s'inicià a l'Alemanya de la dècada de 1890, i més concretament, com a conseqüència de 

les intervencions d'Eduard Meyer (1895, 1898) en aquest. 

 

 L'obra de Ciccotti està elaborada, en canvi, al marge d'aquest debat, la qual cosa 

ens ajuda a entendre la seua alta coincidència amb els plantejaments d'Eduard Meyer 

(1895), que s'oposava a l'escola teòrica de la qual procedien, tant Rodbertus, com Marx, 

i fins i tot el propi Meyer. Així, d'acord amb Meyer, Ciccotti també considerava que 

durant els segles VII i VI a. C. el treball esclau hauria tingut una escassa presència a 

poleis com Atenes, com a conseqüència de la disponibilitat que tenien els propietaris 

dels hectemoroi. Una situació que canviaria amb les reformes de Soló. Però arribats a 

aquest punt, Ciccotti no fa recaure la responsabilitat l'augment del nombre d'esclaus a 

l'Atenes del segle V a l'establiment del règim democràtic (com sí fa Meyer, 1895), sinó 

a la gran expansió econòmica que experimenta la ciutat durant aquest segle. Una 

                                                 
353

 Una traducciñ que resulta lògica, a partir de la ―summa divisio‖ establerta pel jurista Gaius: ―Summa 

itaque de iure personarum divisio est; quod omnes homines liberis aut liberi sunt, aut servi‖ (Dig. 1. 5. 

3.). Segons aquesta, des del punt de vista jurídic, les persones només podien ser o lliures (liberi) o no 

lliures (servi), i per tant, esclaves, d‘acord amb la terminologia de l‘Europa moderna. Vid. capítols 2. 1. i 

2. 2. 
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interpretaciñ que ens posa de manifest ja, l‘actitud benvolent amb la qual Ciccotti 

observa l‘Atenes democràtica, com un ideal a perseguir (cal recordar, que el sufragi 

universal era encara una demanda del moviment obrer en la Itàlia de finals del segle 

XIX). Aquesta actitud benvolent cap  a l‘Atenes democràtica és la que ens permet 

comprendre perquè Ciccotti dedica bona part dels seus esforços a ―demostrar‖ que 

durant els segles V i IV a. C., el treball esclau només predominà en determinats sectors 

de l‘economia, mentre que en altres, es mantingué el predomini del treball lliure. Aquest 

fet es posa clarament de manifest quan Ciccotti es refereix a la nova etapa de forta 

expansió econòmica i comercial que s‘obri a Atenes al segle V a. C., després d‘obtenir 

la victòria en les Guerres Mèdiques. Segons Ciccotti: ―È a questo periodo che 

dobbiamo attribuire uno sviluppo abbastanza notevole della schiavitù ad Atene.‖ (1977: 

98), com a conseqüència de la forta acumulaciñ de capital mòbil (en la forma d‘argent i 

diners) que es produeix, i de l‘arribada de nombrosos captius al port d‘Atenes. Ciccotti 

destaca, en primer lloc, la seua omnipresència al servei domèstic. Però tot seguit, indica 

que aquest sector tenia una importància molt menor de la que tindria més tard, a 

l‘imperi romà, ja que el ―nivell de luxe‖ d‘Atenes era molt menor (1977: 98). A 

continuació, Ciccotti enumera els altres sectors econòmics on també predominaria el 

treball esclau durant aquesta època: 

   

  ―L‘industria estrattiva, e non delle minerie d‘argento soltanto, ma anche de‘ materiali di 

costruzione [...] era un retaggio degli schiavi. Le officine, le manifatture, gli spacci più o meno 

grandi, là dove si sostituivano alla produzione casalinga, adoperavano, almeno a preferenza, 

schiavi‖ (1977 [1899]: 99). 

 

 Però tot seguit, Ciccotti afegeix que, tot i no disposar de referències clares del 

nombre d‘esclaus d‘Atenes en aquells moments, aquest devia ser: ―inferiore a quello 

della Laconia, inferiore anche a quello degli schiavi di Chio, che aveva una estensione 

inferiore a un terzo dell‟Attica.‖ (1977: 99). Aquest fragment ens demostra l‘existència 

d‘un interès, per part de Ciccotti, en demostrar que el treball esclau no havia tingut una 

importància tan gran com molts dels seus contemporanis tendien a creure. En aquest 

sentit, cal destacar el fet que un dels treballs més citats al llarg de l‘obra de Ciccotti era 

l‘estudi de l‘economia atenesa d‘August Boeckh (Die Staatshaushaltung der Athener, 

1817), en el qual lligava la idea de democràcia amb la forta presència d‘esclaus a 

l‘Atenes del segle V a. C. Una idea que, com hem vist més amunt, també es trobava a 
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l‘obra d‘autors d‘idees antidemocràtiques, des d‘Adam Smith a Mitfod, i contra la qual 

havien reaccionat autors d‘idees demòcrates, com Henri Wallon
354

 i l‘historiador 

britànic George Grote.
355

 Ciccotti sembla seguir aquesta corrent, ja que al seu treball 

trobem una concepciñ altament positiva de l‘Atenes clàssica i del sistema democràtic,
356

 

i per tant, resulta lògic que es sentís més inclinat a posar en relaciñ l‘Atenes democràtica 

amb el treball lliure que amb l‘esclau. D‘acord amb aquests plantejaments, Ciccotti es 

revolta també contra la concepció, altament difosa a la seua època, de que entre la 

massa dels ciutadans de l‘Atenes clàssica hauria predominat una actitud de menyspreu 

envers el treball, que els hauria portat a dur una vida dedicada a la política, l‘art i l‘oci, 

mentre el treball era dut a terme pels esclaus. Ciccotti, pel contrari, indicava que: 

―anche allora, come ora, ciò che spingeva al lavoro manuale era li bisogno, e, per 

quanto potesse essere il pregudizioi contro di esso, il bisogno finiva per vincerla sul 

pregudizio‖ (1977: 100), i segons ell, la necessitat empenyé a la majoria d‘atenesos a 

dur a terme algun treball. Ciccotti, indicava, a més a més, que el treball lliure hauria 

predominat de forma clara en l‘àmbit agrícola a l‘Atenes del segle V a. C.: 

 

  ―Nell‘agricoltura il lavoro de‘ liberi dovea poi avere una parte preponderante. [...] La 

cultura diretta delle terre, sì in Atene che negli altri paesi di Grecia, era molto diffusa, e, dove 

l‘ampiezza de‘ fondi esigeva un concorso di persone, gli schiavi vi erano certamente adoperati, 

sia come lavoratori che come fattori di campagna od intenendenti, ma alternantivamente con 

operai liberi. [...] 

  dove l‘altezza dell‘affitto dimostra che si trattava di fondi estesi, niente obbliga a 

ritenere che fossero coltivati con l‘opera esclusiva o preponderante di schiavi e non quella di 

mercenari; tanto più quando si consideri che la grande proprietà, o la grande cultura ha come 

termine correlativo l‘aumento del proletariato agricolo e quindi di una larga cateogria di 

lavoratori mercenari.‖ (1977 [1899]: 101-102). 

 

 La conclusió clara que extraiem d‘aquest fragment és que el treball essencial no 

jugava un paper essencial dins l‘economia atenesa, ja que l‘agricultura constituïa 

l‘activitat més important de les economies d‘aquest període. Segons Ciccotti, el treball 
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 Vid. apartat 5. 2. 3. c. 
355

 Vid. capítol. 5. 1. 5. 
356

 Així, als inicis del segle V a. C., Ciccotti es refereix a la situaciñ d'Atenes de la següent manera: ―avea 

maturati germi della stessa sua fioritura artistica; e avea, come conseguenza di tutto ciò, preparato lo 

sviluppo della costituzione solonica e l'avvenire della democrazia‖ (1977: 94). El seu entusiasme cap a 

l'estat atenès es fa encara més evident unes línies més avall, quan Ciccotti indica que, després d'obtindre 

la victòria a les Guerres Mèdiques: ―Atene ora riprendeva, con più fervore di mezzi e con lena migliore, 

quel camino ascendente, per cui dopo Solone le era riuscito di mettersi e su cui avea proseguito senza 

interruzione.‖ (1977: 94). 
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lliure no només hauria predominat a les petites propietats, sinó que aquest també podria 

haver tingut un paper significatiu a les grans, i no només a les activitats de tipus 

temporal, sinñ també com a mà d‘obra constant. En opiniñ de Ciccotti, la major o menor 

importància del treball esclau en aquest camp es reduïa a la qüestió de si aquest 

resultava més barat, o no, que el treball lliure. Això significa que Ciccotti no compartia 

la concepció de caràcter estructuralista del ―paradigma progressista liberal‖, segons la 

qual, el treball esclau consistia un element essencial de les societats de l‘antiguitat. Una 

concepciñ que trobem present, tant a les obres d‘autors del segle XVIII, com Hume, 

Adam Smith, John Millar i Reitemeier, a autors del segle XIX tan diversos com, Hegel, 

Marx, Rodbertus, Karl Bücher i Max Weber. Front a aquests autors, Ciccotti coincideix 

amb Wallon i Eduard Meyer en la defensa d‘una concepciñ ―historicista‖ de l‘evoluciñ 

del treball esclau a l‘antiguitat, segons la qual, aquest només faria la seua aparició si es 

produïen determinades circumstàncies polítiques (Meyer) i/o econòmiques (Wallon, 

Ciccotti), que l‘afavorien. Unes circumstàncies que es podien originar, tant a l‘època 

antiga com a la moderna.  

 

 En aquest sentit, Ciccotti aporta un element de notable interès, ja que elimina 

l‘element apriorístic que caracteritza el ―paradigma progressista liberal‖, segons el qual, 

el treball esclau constituïa el tret característic de la Grècia antiga. Un element que pren 

una major rellevància que en Wallon i Meyer per quant Ciccotti era un historiador que 

havia decidit seguir la interpretació de la història de Marx i Engels, en els quals 

l‘esquema progressista (i dins aquest, la interpretaciñ ―esclavista‖ de l‘economia antiga) 

jugava un paper fonamental, com també ho tindrà en el marxisme de les dècades 

centrals del segle XX. 

 

 Ciccotti, a més a més, no es limitiva en destacar la importància del treball lliure 

en l‘àmbit agrícola, sinñ que també destacava la importància d‘aquest en l‘àmbit 

artesanal. Per a demostrar això, Ciccotti es fonamenta en la tesi de Cairnes (1863: 44-

46), segons la qual, el treball esclau es caracteritza per la seua falta d‘especialitzaciñ: 

 

  ―La persistenza di una classe di lavoratori liberi, produttori di manufatti, era anche 

favorita da alcune condizioni [...] 

  i manufatti domestici cedevano sempre più il campo di quelli compiuti con una tecnica 

più sviluppata e da speciali artefici, necessariamente più abili. [...] 
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  Gli schiavi [...] difficilmente avevano l‘attitudine e l‘esperienza tecnica, che ne rendesse 

possibile [...] un utile impiego industriale, adatto al luogo, al tempo, alle condizioni particolari di 

chi l‘acquistava.‖ (1977 [1899]: 103-104). 

 

 Segons Ciccotti, el propietari d‘una manufactura podia comprar esclaus formats, 

però el més habitual era que aquests li resultaren notablement més cars que el contracte 

d‘un artesà lliure. Així doncs, també en el cas del sector artesanal, destacava Ciccotti el 

paper del treball lliure sobre l‘esclau. La coincidència lògica que es deriva d‘això és que 

l‘economia atenesa no dependria, en cap de les seues rames principals, del treball 

esclau, a pesar de que la presència d‘aquest arribés a ser notable. En aquest punt, cal 

destacar que Ciccotti basa la seua interpretació de la importància del treball esclau en 

l‘àmbit artesanal d‘una tesi de caràcter hipotètic, que no corrobora amb cap evidència 

convincent (la única que presenta fa referència a l‘elevat preu que assolien alguns 

esclaus).  

 

 La relaciñ entre treball lliure i esclau de l‘Atenes del segle V a. C. a la qual hem 

fet referència, experimentaria una transformació significativa durant el transcurs de la 

Guerra del Peloponès. Segons Ciccotti, els efectes destructius de la guerra, units a la 

decadència econòmica que experimenta Atenes, repercutirien en un descens notable de 

la mà d‘obra esclava, en aquells sectors on predominava (com les mines o determinades 

activitats ―industrials‖), o almenys, tenia una importància notable. D‘aquesta manera, 

Atenes entraria al segle IV a. C. amb un predomini clar de la mà d‘obra lliure sobre la 

esclava (Ciccotti, 1977 [1899]: 108-109). Però conforme l‘economia atenesa començà a 

recobrar-se de la debacle sofrida durant la guerra, i es tornaren a desenvolupar el 

comerç, la producciñ artesanal orientada a l‘exportació, i la concentració de terres en 

poques mans, i en conseqüència, es produiria una segona pujada en la utilització de la 

mà d‘obra esclava. Segons Ciccotti, durant el segle IV a. C., Atenes i altres poleis 

gregues, entren en una fase econòmica que les apropa més a l‘inici d‘una vertadera 

―economia capitalista‖: ―il quarto secolo segna un processo di acceleramento nella 

formazione di una naturale massa proletaria e nella concentrazione della ricchezza.‖ 

(1977 [1899]: 115). Durant aquest període, indica Ciccotti, els propietaris del capital 

començaren a invertir de forma creixent en la producció manufacturera que, si bé no 

arribà a aproximar-se a les dimensions de la indústria moderna, sí que arribà a presentar 

unes dimensions mitjanes, arribant a diverses desenes de treballadors en alguns casos. 
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En aquests casos, indica Ciccotti, la mà d‘obra utilitzada de forma preferent fou la 

esclava. Segons Ciccotti, les característiques d‘aquests centres de producciñ 

manufacturera permetrien concentrar diversos treballadors en un mateix centre que, i 

que aquests no comptaren amb una excessiva formació (en correlació amb el que 

succeïa a la indústria moderna). Per a demostrar la veracitat de la seua tesi, Ciccotti es 

basa en les ―característiques pròpies del treball esclau‖, com podem observar a 

continuació: 

 

  ―Un‘altra condizione dell‘impiego del lavoro servile è che lo si possa far compiere in 

poco spazio, così che la sorveglianza sia facile, poco costosa e tale da eccitare negli schiavi il 

timore, impulso per essi al lavoro, come sono per i liberi il bisogno e la speranza. La manifattura 

e l‘industria estrattiva realizzavano questa condizione; non così altri rami di operosità.‖ (1977 

[1899]: 134) 

 

 Ciccotti estableix aquests plantejaments a partir de l‘obra de Cairnes, que 

constitueix una de les bases fonamentals de la seua interpretació del sistema econòmic 

esclavista al llarg de tota l‘obra. Resulta interessant citar el fragment de l‘obra de 

Cairnes al qual fa referència Ciccotti en aquest cas, perquè ens demostra fins a quin punt 

sñn importants les tesis de l‘economista irlandès en la interpretaciñ historiogràfica de 

Ciccotti: 

 

  ―the economical defects of slave labour are very serious. They may be summed up 

under the three following heads: -it is given reluctantly; it is unskilful; it is wanting in versatily. 

  It is given reluctantly, and consequently the industry of the slave can only be depended 

on so long as he is watched. The moment the master‘s eye is withdrawn, the slave relaxes his 

efforts. The cost of slave labour will therefore, in great mesure, depend on the degree in which 

the work to be perfmored admits of the workmen being employed in close proximity to each 

other.‖ (Cairnes, 1863: 44). 

 

 El text de Cairnes aporta una base molt útil sobre la qual treballar a Ciccotti, que 

li permetia així realitzar una anàlisi original de l‘esclavitud antiga, i realitzar deduccions 

sobre la rellevància del treball esclau en determinats sectors econòmics, i sota 

determinades condicions històriques. Però té també un important defecte, i és que es 

tracta: en primer lloc, d‘un treball realitzat des d‘una perspectiva clarament 

abolicionista, que inclinava a Cairnes a destacar els aspectes negatius de l‘ús de la mà 

d‘obra esclava, i a minimitzar els seus possibles beneficis; i en segon lloc, d‘un treball 
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realitzat per part d‘un irlandès, a partir d‘informaciñ de segona mà (i de fonts de 

caràcter fonamentalment abolicionista).
357

 L‘estudi de Ciccotti resultaria molt més 

fiable si aquest hagués fet servir algun estudi econòmic del treball esclau realitzat per un 

sudista, que no només fos partidari del sistema, sinó que a més pogués consultar la 

informaciñ de primera mà. Lluny d‘això, Ciccotti adopta plenament les tesis de Cairnes, 

i fins i tot adopta la seua concepció fortament negativa del treball esclau, tant pel que fa 

a l‘economia, com pel que fa a algunes de les seues conseqüències negatives sobre la 

societat i la política.
358

 

 

 Però independentment d‘això, cal destacar l‘originalitat del discurs de Ciccotti 

respecte al d‘altres historiadors del seu temps, ja que examina el paper de l‘esclavatge 

en l‘antiguitat des d‘un punt de vista estrictament econòmic. Segons Ciccotti, el 

desenvolupament del treball esclau es trobaria vinculat a determinades condicions 

econòmiques que podríem qualificar de ―capitalistes‖ (ja que parla d‘elevat 

desenvolupament dels intercanvis, de divisió del treball, i de concentració de capitals), 

però que al mateix temps, sñn anteriors al tipus de capitalisme que s‘ha desenvolupat a 

l‘Europa moderna (el ―capitalisme industrial‖, o segons Marx, l‘únic sistema que 

mereix ser qualificat de ―capitalista). En aquest sentit, Ciccotti es manté fidel a la 

interpretaciñ que fa Marx de l‘evoluciñ de l‘economia europea al llarg de la història. 

Però a diferència de Marx, i en connexiñ amb Meyer, Ciccotti destaca que a l‘Atenes 

dels segles V i IV a. C. s‘haurien produït canvis econòmics que afavorien la difusiñ del 

treball lliure de tipus assalariat, de la mateixa manera que succeirà a l‘Europa moderna. 

Aquests canvis s‘haurien fet especialment notables en el segle IV a. C., durant el qual la 

concentració de capitals en poques mans contribuí a la destrucció dels antics petits 

productors, no només en l‘àmbit agrícola, sinñ també a l‘artesanal, la qual cosa afavorí 

la creació de manufactures de major grandària, en les quals resultava favorable la 

utilització de treball esclau (com ja hem indicat més amunt). Però la destrucció de la 

petita producciñ també hauria repercutit en un augment del ―proletariat‖, això és, una 

classe de ciutadans lliures que no gaudia de la propietat dels mitjans de subsistència, i 

                                                 
357

 Al capítol 5. 4. 6. tractem en major detall el context en què s‘originà l‘obra de Cairnes, que també 

tingué una influència significativa en la interpretació de Marx del caràcter de les economies esclavistes. 

Cfr. Backhaus (1975) pel que fa a la influència de Cairnes sobre els treballs de Marx i Ciccotti, i Davis 

(1984) pel que fa al context ideològic en el qual elaborà Cairnes The Slave Power. 
358

 No volem que se'ns entenga malament. Condemnem l'existència del treball esclau des del punt de vista 

moral, però aquesta condemna no té res a veure amb les qüestions relatives a l'anàlisi econòmica i 

històrica de la realitat de l'esclavatge. 
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que per tant,  podia ser empleada amb facilitat pels possessors del capital. Segons 

Ciccotti, l‘evoluciñ de l‘economia atenesa cap a la utilitzaciñ de mà d‘obra assalariada 

es començà a posar de manifest en les transformacions que es començaren a produir en 

els propis centres de producciñ on predominava la mà d‘obra esclava, tal com podem 

observar al següent fragment: 

 

  ―per quanto si tratti di schiavi, ciò indica un successivo incremento della locazione 

d‘opera, e indica, al tempo stesso, la fine di quella forma di produzione diretta in cui materia 

prima, strumenti di produzione, lavoratori appartengono tutti al padrone. Con gli schiavi dati e 

presi a mercede accenna a finire la produzione fatta direttamente in vista del consumo, si 

annunzia la scissione del capitale e della mano d‘opera, e il servo preso a salario preannunzia e 

fa supporre al libero salariato.‖ (1977 [1899]: 135). 

 

 A diferència d‘Adam Smith i Marx, Ciccotti no considera la difusió del treball 

esclau i l‘assalariat com a contradictoris, sinñ el producte d‘un mateix fenomen 

econòmic. Aquesta és una interpretaciñ d‘una gran originalitat que cal destacar, ja que 

constitueix una explicaciñ alternativa a la del ―paradigma jurisprudencial civil‖ i 

―progressista liberal‖, que tenia un caràcter hegemònic en els estudis econòmics, i per 

tant, resultava difícil que un historiador interessat per l‘economia pogués escapar als 

seus plantejaments. En aquest sentit, cal destacar la independència de Ciccotti, però 

també, la influència que en aquest causà la lectura del text de la conferència de Meyer 

(1895), amb el qual presenta notables coincidències de plantejament, com hem pogut 

observar. 

 

 Així doncs, segons Ciccotti, durant el segle IV a. C. es produeix el major 

augment del treball esclau conegut a Atenes, però al mateix temps, també es presentaren 

els elements que causarien la seua decadència. Entre aquests, destaca l‘evoluciñ de 

l‘economia en un sentit que beneficiava la utilització del treball assalariat, la qual cosa 

es posa de manifest en la introducciñ de formes jurídiques per a fer usos de la mà d‘obra 

esclava que recorden al dels treballadors lliures (Ciccotti, 1977: 135-139). Però al costat 

d‘aquesta explicaciñ, de caràcter més ―estructuralista‖, Ciccotti també enumera una 

sèrie de causes de caràcter conjutural que causarien la decadència progressiva del treball 

esclau a Atenes, i la resta de Grècia, a partir de finals del segle IV a. C., que podem 

resumir en els següents punts: 
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1. El gran nombre de guerres que es produïren durant aquest període, 

que propiciarien la fuga i pèrdua contínua d‘esclaus (1977: 141) 

 

2. La utilització creixent de mercenaris a les guerres, que alliberaria als 

ciutadans de l‘obligaciñ d‘acudir a la guerra, i els permetria dedicar-

se més al treball (1977: 139-140) 

 

3. L‘augment del preu dels cereals, que faria més cara l‘alimentaciñ 

dels esclaus (1977: 142-145) 

 

4. L‘augment de les revoltes d‘esclaus (1977: 145) 

 

5. La contracció econòmica que experimenta Atenes, al mateix temps 

que el centre del poder econòmic i polític es desplaça a altres àrees 

geogràfiques amb l‘expansiñ militar d‘Alexandre Magne (1977: 161-

162).  

 

Tal com es pot observar, la varietat de causes aportades aquí per Ciccotti es basa 

més en la deducció de causes a partir de diferents canvis documentats per les fonts, però 

no a la utilitzaciñ d‘una proposta d‘interpretaciñ global del fenomen de la davallada en 

l‘ús d‘esclaus, la qual cosa contrasta fortament amb la tendència del marxisme posterior 

(com també Marx i Engels), a establir una única línia causal, o a primar una causa per 

damunt de les demés. 

 

 La narració de Ciccotti per al període grec finalitza amb una breu referència al 

període hel·lenístic, per al qual es centra en l‘anàlisi de l‘economia de l‘Egipte 

ptolemaic. Aquí Ciccotti utilitza com a font d‘informaciñ principal, i quasi única, el 

treball de G. Lumbroso, Economie politique de l‟Egypte sous les Lagides (1870). Un 

treball que, a pesar de les seues deficiències documentals (Momigliano, 1955g: 277), 

avança algunes de les tesis per les quals esdevindrà famñs el terball d‘Ulrich Wilcken 

(1899),
359

 respecte al predomini del treball lliure respecte a l‘esclau a l‘Egipte 

hel·lenístic. Un aspecte sobre el qual també fixa Ciccotti la seua atenció.  

                                                 
359

 Vid. capítol 6. 2. 1. 
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 A partir del treball de Lumbroso (1870), Ciccotti indica que l‘etapa hel·lenística 

suposa un període de gran expansió per a Egipte, que a la seua capital, Alexandria, es 

manifesta en un gran augment de la presència d‘esclaus, que arribarien a constituir el 

nombre de 200.000, que serien empleats al servei domèstic i a les ―fàbriques‖ (Ciccotti, 

1977 [1899]: 163). Però, segons Ciccotti, a l‘Egipte hel·lenístic: ―più che di schiavi, 

troviamo menzione del lavoro libero e delle condizioni che lo fanno supporre‖ (1977: 

164). A l‘agricultura, el treball esclau no hauria arribat a tenir un pes significatiu en cap 

moment, degut a les condicions particulars de l‘agricultura egípcia, poc convenients per 

a l‘ús d‘aquest tipus de mà d‘obra. Tampoc a l‘artesania egípcia hauria arribat a 

destacar-se la utilitzaciñ de mà d‘obra esclava, i es mantindria el predomini de l‘element 

lliure. Simultàniament, l‘expansiñ econòmica experimentada durant l‘època 

hel·lenística causaria un notable augment de la població proletària de les ciutats 

(procedent de camperols emigtrats), que serien utilitzats com assalariats, especialment, 

al sector manufacturer. Segons Ciccotti, aquesta gran massa proletària de les ciutats del 

període hel·lenístic fa que aquestes arribaren a experimentar moviments polítics i 

socials semblants, en alguna mesura, al de les modernes ciutats industrials (1977 

[1899]: 165). En resum, Ciccotti considera que durant el període hel·lenístic es 

produirien una sèrie de transformacions econòmiques a l‘Orient i l‘Egipte, que en bona 

mesura avançaven l‘adveniment del capitalisme modern. Ciccotti es converteix, 

d‘aquesta manera, en el pioner d‘una tesi per la qual esdevindrà famñs, algunes dècades 

més tard, el conegut historiador rus, Mickhail Rostovtzeff.
360

 

 

 

b) L’evolució de l’esclavatge a la Roma antiga 

 

 A la segona part de l‘obra, dedicada a l‘evoluciñ de l‘esclavatge a Roma, 

Ciccotti segueix un esquema general molt semblant del dedicat a l‘època grega. Segons 

Ciccotti: ―La vita romana più antica ci si presenta sotto un aspetto semplice e 

modesto‖, i, en conseqüència, el nombre d‘esclaus durant aquest període devia ser reduït 

(1977 [1899]: 181). Una situaciñ que començaria a canviar durant ―l‘època de les XII 

taules‖, en què un major desenvolupament de les forces productives, lligat als inicis de 

                                                 
360

 Ibidem. 
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l‘expansiñ militar de Roma, produiria una primera manifestaciñ del ―capital‖, que seria 

utilitzat pels seus possessors per a les activitats creditícies (1977: 186). Ciccotti segueix 

aquí, per tant, la tesi de Marx respecte a la importància del crèdit durant les primeres 

etapes evolutives del ―capital‖. Aquesta pràctica portaria al desenvolupament de la 

institució del nexum, per la qual el deutor morñs quedava lligat com a ―serf‖ al seu 

prestamista. Una situació que podia derivar en vertadera ―esclavitud‖ en alguns casos, 

quan aquests deutors eren venuts a l‘estranger (Ciccotti, 1977: 187). 

 

 La situació comença a transformar-se, segons Ciccotti, a partir del moment en 

què Roma inicia la seua expansió per Itàlia, i especialment, després de la II Guerra 

Púnica, que repercutiria en una sèrie de transformacions econòmiques de gran 

importància. Ciccotti destaca, en primer terme, la importació de cereals de Sicília, i més 

tard, de l‘Àfrica, que començarien a minar la base del petit propietari itàlic cultivador de 

cereals (1977: 192). Per altra banda, l‘entrada de capitals com a conseqüència de les 

conquestes romanes, donarien pas a un procés de concentració de la propietat agrícola 

en poques mans, i en perjudici també dels petits productors agrícoles. Segons Ciccotti:  

 

  ―Questo stato di cose -la proprietà fondiaria e la richezza mobile, riunite in una cherchia 

sempre più ristretta- voleva dire il monopolio del mezzo di produzione, la terra, e, data la facoltà 

sempre maggiore di acquistare schiavi, la possibilità di dare a quel mezzo di produzione un 

movimento quasi automatico.  

  Così sulle rovine del piccolo possesso e della piccola proprietà si elevava il latifondo, e 

al posto dell‘agricoltore subentrava il pastore e al posto del libero lo schiavo.‖ (1977 [1899]: 

193) 

 

 La descripciñ que fa Ciccotti de l‘evoluciñ econòmica de Roma presenta un 

caràcter notablement més esquemàtic que el de l‘Atenes clàssica, com es pot observar a 

la seqüència que hem descrit. Per altra banda, es fa evident també, l‘existència d‘un 

interès molt menor, per part de Ciccotti, en destacar la permanència i importància del 

treball lliure, durant la fase d‘expansiñ econòmica i política de Roma, que durant el 

període d‘expansiñ d‘Atenes. La diferència de tractament que s‘observa aquí resulta 

significativa, i és possible que obeís a diferents causes, com el fet que Ciccotti posseís 

una major formaciñ en l‘època grega, o una major simpatia a aquest període (al qual 

dedicà més treballs específics). Per altra banda, és possible que influís el caràcter 

democràtic de l‘Atenes clàssica, en el fet que volgués reduir la presència dels esclaus en 
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aquesta, d‘acord amb el que hem indicat a l‘apartat anterior. Em aquest sentit, és 

possible que Ciccotti també seguís a Cairnes (1863), segons el qual una economia de 

tipus esclavista podia donar lloc únicament a un règim de tipus oligàrquic o aristocràtic, 

mentre que els règims de tipus democràtic estaven associats al treball lliure.
361

 Però, a 

més d‘aquests factors, sembla intervenir també la tendència ―anti-romana‖ que havia 

predominat en la historiografia de la Itàlia meridional (Regnes de Nàpols i Sicília) 

durant el període previ a la unificació, tal com ha destacat Riccardi (1997).  

 

 La contribuciñ de Ciccotti de l‘esclavitud romana es fa més notable en el pla de 

l‘anàlisi econòmica que la històrica. A l‘anàlisi econòmica adquireix el protagonisme 

també l‘obra de Cairnes, que es converteix en la guia principal de l‘anàlisi de Ciccotti 

de les característiques de l‘economia esclavista al llarg de l‘obra, tal com ha destacat 

Backhaus (1975). El primer punt en què es fa notable aquesta influència és en la 

distinció que estableix Cairnes entre aquells productes del camp en els quals resultava 

més convenient l‘ús de la mà d‘obra lliure (el cereal), front a aquells altres en què el 

treball esclau resultava rentable (la vinya, l‘olivera i l‘horticultura), i finalment, aquells 

en què el treball esclau resultava, fins i tot, més rentable que el lliure (la ramaderia).
362

 

La importació massiva dels cereals de Sicília i el Nord d‘Àfrica a Roma permetrien 

prescindir de bona part de la producció cerealícola al territori itàlic, i la seua dedicació a 

altres tipus de producció amb major rendiment econòmic, i que responien a la demanda, 

cada cop major i més variada, de les ciutats itàliques, que es trobaven en constant 

creixement (Ciccotti, 1977: 193-195). Ciccotti destaca el fet que, tant l‘agricultura 

arbòria (l‘olivera), com la ramaderia, requerien una presència de treballadors 

notablement inferior que la cerealícola, la qual cosa beneficiava la utilització de la mà 

d‘obra esclava, i com a conseqüència, l‘extensiñ dels latifundis, d‘acord amb el que 

documenten les fonts.  

 

 En segon terme, Ciccotti (1977: 195-197) destaca també el paper de la guerra en 

el creixement de l‘economia esclavista, ja que, per un costat, aquesta desproveïa de 

treballadors lliures el camp (aquí Ciccotti segueix el discurs de Tiberi, recollit per Apià i 

                                                 
361

 Cfr. Davis (1984: 244-258). 
362

 Cairnes estableix la comparació entre el cultiu del cereal, poc rendible amb esclaus, front al tabac i el 

cotó, on sí resultava rendible com a conseqüència de la demanda del mercat europeu (Cairnes, 1863: 51-

52). 
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Plutarc),
363

 i per l‘altre, aportava una gran afluència de captius procedents de les guerres 

victorioses als mercats d‘esclaus (d‘acord amb la tesi historiogràfica tradicional, que 

arranca d‘Orosi i Sant Agustí).
364

 Ciccotti també es manté fidel al discurs de les fonts 

clàssiques (en aquest cas, a Posidoni),
365

 pel que fa a la vinculaciñ entre l‘augment de 

l‘esclavitud, i el gust creixent dels romans pel ―luxe‖ després de conquerir Grècia i els 

regnes hel·lenístics orientals. 

 

 L‘augment progressiu de la utilitzaciñ dels esclaus a Roma va fer que aquests es 

convertiren en un tipus de mà d‘obra cada cop més indispensable. Això va fer que es 

comencés a difondre entre els propietaris romans la idea de que la utilització de mà 

d‘obra esclava aportava majors avantatges que la lliure (Ciccotti, 1977: 202). Però 

segons Ciccotti, aquesta era només una percepció dels propietaris romans, que no eren 

conscients dels greus inconvenients que es derivaven del treball dels esclaus. Aquí 

Ciccotti segueix plenament a Cairnes, fins al punt que adopta la motivació de 

l‘economista irlandès per destacar, en tot moment, els efectes negatius de l‘ús de la mà 

d‘obra esclava sobre la lliure. Així, Ciccotti comença per destacar que l‘àmplia 

utilitzaciñ dels esclaus en l‘agricultura romana frenà l‘apariciñ d‘innovacions tècniques 

en aquesta, que sí apareixerien a la Gàl·lia romana (1977: 206-207). En segon terme, 

destaca l‘observaciñ de Varrñ i Columel·la, sobre la preferència de fer servir 

treballadors lliures a les terres més difícils de cultivar (1977: 208). En tercer terme, 

Ciccotti destaca la importància de les revoltes d‘esclaus de l‘època tardorepublicana, 

que foren un resultat directe de les grans concentracions d‘esclaus que es realitzaren en 

determinats territoris, com Sicília.  Finalment, Ciccotti destaca els greus ―desequilibris 

socials‖ que l‘esclavatge feia augmentar conforme s‘estenia, i que: ―provocando una 

inevitablie reazione, poteva soltanto trovare la sua risoluzione in una profonda 

trasfromazione del modo di produzione.‖ (1977: 216), en referència als greus conflictes 

socials que experimentaria Roma durant les Guerres Civils, que s‘inicien a partir de 

l‘episodi dels Grac (segons Apià). La frase ens demostra, no només el plantejament 

marxista de Ciccotti, sinó també la forta influència de Cairnes, pel que fa a les greus 

conseqüències econòmiques, socials i polítiques que, segons aquest, es derivaven de 

l‘economia esclavista. Una influència, que es fa clarament present quan Ciccotti fa 
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 Vid. apartat 3. 1. 3. e 
364

 Vid. apartat 3. 1. 3. h 
365

 Vid. apartat 3. 1. 3. d 
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referència als efectes del sistema esclavista sobre el sistema social i polític romà, que 

són equivalents a les que observava Cairnes en el cas dels estats sudistes: 

 

  ―La schiavitù [...] divenuta ormai il sostrato dell‘economia del mondo romano, 

esercitava su di esso una pressione [...] continua, costringendolo a dirigere la sua attività politica 

e sociale con moto sempre più vivo [...] compatibile con quell‘estensione del lavoro servile e 

consentaneo alle sue condizioni di esistenza.  

  La schiavitù, in generale, da un lato, per la scarsa produttività del lavoro servile, esige 

una vicenda di terre non usufruite e fa cercare nel‘estensione dell‘area [...] un compenso alla 

limitata forza produttiva; dall‘altro lato, esige ed assorbe molto capitale per l‘acquisto e la 

reintegrazione degli schaivi. Sulla base dell‘economia a schaivi si viene costituendo così un 

organismo sociale, che nella sua politica esterna è aggressivo e invadente e nella sua vita 

interiore presenta una distribuzione assai disuguale della ricchezza, e tende verso forme 

oligarchiche [...] per l‘interesse che il ceto ristretto de‘ ricchi ha di monopolizzare il potere come 

mezzo di assicurare e sviluppare il proprio stato sociale‖ (1977 [1899]: 216-217). 

 

 El fragment que acabem de citar es troba basat, en la pràctica totalitat, en l‘obra 

de Cairnes, i al mateix temps, constitueix la base de la teoria que vincula el  gran 

desenvolupament que experimentà l‘economia esclavista a la Roma republicana, amb la 

seua política imperialista, dirigida per un expansionisme militar agressiu. Una teoria 

que constitueix un dels trets característics principals de la Història de Roma de 

Kovaliov del 1948, i de la interpretació de la història de Roma defensada pels autors 

vinculats a l‘Istituto Grasmci, tal com podem comprovar als volums II.1 i IV de la 

Storia di Roma de l‘editorial Einaudi (Storia di Roma, 1989, 1990).
366

 Cal destacar, 

doncs, el paper de Ciccotti en l‘elaboraciñ d‘aquesta teoria, si bé, alguns dels seus 

elements es trobaven ja presents en la historiografia clàssica, i en la interpretació que 

d‘aquestes en farien Montesquieu, i més tard, Mommsen. Però entre els autors anteriors 

a Ciccotti, la teoria que s‘havia defensat era l‘augment de la presència d‘esclaus a Roma 

com a conseqüència de la seua política expansiva, i no la realitzaciñ d‘aquesta expansiñ 

militar, precisament, com a conseqüència de l‘existència d‘una economia esclavista. 

Tesi bàsica del llibre de Cairnes pel que fa als estats sudistes (que havien propiciat la 

guerra amb Mèxic els anys 1846-1848, per apoderar-se de Texas), i que Ciccotti adapta 

al cas romà.  

 

                                                 
366

 Vid. Carandini (1989a), Schiavone (1989a, 2002) 
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Però arribats a aquest punt, cal tenir en compte que en l‘elaboraciñ d‘aquesta 

teoria per part de Cairnes jugaren una important influència les motivacions de tipus 

polític, tal com ha posat de manifest Davis (1984). En primer lloc, a l‘obra de Cairnes es 

fa sentir la influència els debats que es desenvoluparen als Estats Units durant la dècada 

de 1850 respecte al fet que el nou estat de Texas (incorporat després de vèncer a Mèxic 

el 1848) es convertís en un estat esclavista (Davis, 1984: 250). És important tenir en 

compte que durant la dècada de 1840 la diplomàcia i els serveis secrets britànics 

tractaren d‘intervenir per a que Texas no es convertís en un estat esclavista. La 

incorporaciñ de Texas als Estats Units, i l‘admissiñ de l‘esclavatge en aquest, fou vist 

pels republicans nord-americans i pels abolicionistes britànics com un èxit dels 

esclavistes. El fet que durant el transcurs de la guerra civil nord-americana l‘opiniñ 

pública britànica s‘inclinés de part dels estats sudistes, que eren vistos com les víctimes 

del conflicte, portà a Cairnes a tractar de fer renàixer els sentiments abolicionistes per a 

guanyar adeptes per a la causa nordista. En aquest sentit, un dels principals 

inconvenients amb els quals comptava Cairnes era la percepció de que els nordistes 

estaven començant a desenvolupar una política imperialista, que primer agredia als 

estats sudistes, i després perjudicaria als interessos britànics. Una política que, a més, es 

tendí a associar a les institucions democràtiques dels nord-americans, front al caràcter 

més moderat del règim britànic. En contra d‘aquesta percepciñ, Cairnes volia posar de 

manifest que no era el nord democràtic, sinó el sud oligàrquic i esclavista, el que duia a 

terme una política de tipus imperialista, com s‘havia demostrat en el cas de Texas, i 

també en la presa de Florida en 1817 (que també es convertiria en un estat esclavista), i 

les intervencions desenvolupades a Cuba i Nicaragua (Davis, 1984: 256). Sembla, per 

tant, evident, que els estats sudistes també es caracteritzaren pel desenvolupament d‘una 

política ―imperialista‖.  

 

El que no indica Cairnes, i es posaria clarament de manifest després de la 

victòria nordista, és que les tendències imperialistes i expansionistes eren tan fortes al 

nord, com al sud dels Estats Units. Això ens demostra que el desenvolupament d‘una 

política imperialista per part de la Roma antiga, es pogué desenvolupar en major mesura 

com a conseqüència del desenvolupament intern de les produccions esclavistes, però 

també per molts altres motius. L‘obra de Cairnes no ens aporta, des d‘aquest punt de 

vista, una solució tan clara per a comprendre la història romana com cregué descobrir 

Ciccotti. A pesar d‘això, cal destacar la seua originalitat en haver aplicat, per primer 
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cop, aquesta interpretació dels esdeveniments contemporanis (per part de Cairnes), a la 

Roma antiga. 

 Per altra banda, Ciccotti dirigeix també la seua atenciñ a l‘estudi de l‘evoluciñ 

del treball lliure durant aquest període de la història de Roma, durant el qual no arribaria 

a desaparèixer, tot i que experimentaria una regressió important respecte al període més 

primitiu. Ciccotti destaca que el cultiu de petites parcel·les per part de propietaris lliures 

no arribaria a desaparèixer del tot en cap moment, a pesar de la gran expansió que 

experimentaren durant aquest període els latifundis treballats per esclaus. Al costat dels 

petits propietaris conviurien, a més a més, els agricultors arrendataris i els jornalers, dels 

quals ens donen notícia els agrònoms Varró i Columel·la (Ciccotti, 1977: 228-229). Per 

altra banda, en el camp artesanal, també mantindria una rellevància notable el treball 

lliure. Finalment, Ciccotti indica que fora del territori itàlic de Roma: ―dove il preso de‟ 

tributi e lo sfruttamento del popolo dominante dovevano far sentire di più la scarsa 

produttività del lavoro servile [...] il lavoro libero [...] doveva trovare migliori elementi 

di vita.‖ (1977: 237). 

 

 A pesar d‘això, Ciccotti sembla concebre l‘existència d‘un predomini del treball 

esclau per damunt del lliure durant aquest període, ja que es qüestiona sobre les causes 

que podien explicar el manteniment d‘una utilitzaciñ tan massiva de l‘esclavatge durant 

aquest període:  

 

―La scarsa produttività del lavoro servile dovea tardare ad essere sentita in una vita 

economica, come la romana, tanto artificiale e che viveva dello sfruttamento de‘soggetti e delle 

forme più o meno dissimulate della rapacità.‖ (1977: 232).  

 

Tal com es pot observar, Ciccotti presenta una visió notablement més negativa 

de Roma que de l‘Atenes clàssica, de tal manera que li resultava molt més fàcil aplicar 

els plantejaments de Cairnes respecte a les ―economies esclavistes‖ al cas romà que a 

l‘atenès. Per aquest motiu, Ciccotti arriba a transmetre una visiñ de predomini del 

treball esclau sobre el lliure a Roma, mentre que no arriba a admetre aquesta situació 

per al cas d‘Atenes. Aquesta diferència es fa també present en la que, segons Ciccotti, 

constituïa una de les causes principals de la importància del treball esclau a la Roma 

antiga: la persistència de ―l‘economia domèstica‖, tal com podem observar a 

continuació: 
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  ―La concorrenza, in molti rami della produzione, tardava a sorgere perché, per il 

prevalere della produzione casininga, il prodotto non acquistava ancora generalmente il carattere 

di merce [...] La minore produttività del lavoro è certamente meno avvertita da chi produce 

direttamente del proprio consumo che non da chi produce per vendere a scopo di guadagno. [...] 

  Si aggiungeva che anche la concentrazione della fortuna [...] non erano fatte per favorire 

lo sviluppo del lavoro libero. Le ricche case provvedevano con la numerosa servitù a‘ bisogni 

domestici, rifonendosi fuori soltanto degli oggetti di lusso che non era possibile produrre a casa‖ 

(1977 [1899]: 233-234) 

 

 En aquest fragment Ciccotti segueix plenament la ―teoria de l‘oikos‖ de 

Rodbertus i Bücher (1893), la qual cosa contrasta fortament amb la idea de l‘economia 

d‘Atenes durant els segles V i IV a. C. que ens transmet a la primera part de l‘obra, en la 

qual predomina una visiñ clarament ―modernista‖. Això significa que Ciccotti adopta la 

interpretaciñ pròpia del ―paradigma progressista liberal‖ per al cas romà, però no per al 

cas grec, tant pel que fa a la interpretaciñ general de l‘economia (amb predomini de ―la 

casa‖ al cas romà, i dels intercanvis comercials, al cas grec), com al cas particular de la 

relació entre el treball esclau i el lliure. Aquest fet es fa present, fins i tot, per al cas de 

la ―teoria del menyspreu del treball‖, que havia rebutjat per al cas de l‘Atenes clàssica 

(d‘acord amb Meyer, 1895), però que sí accepta per al cas romà, com podem observar a 

continuació: 

 

  ―L‘estensione presa della schiavitù e la parte preponderante, che avea nell‘esercizio de‘ 

lavori manuali, dovevano più che mai –come è accaduto anche in tempi recentissimi, in paesi di 

economia a schiavi- costituire anch‘esse un altro motivo di riluttanza verso generi di lavoro, che 

accomunavano i liberi con i servi‖ (1977 [1899]: 234) 

 

 L‘adopciñ de la interpretaciñ ―primitivista‖ de l‘economia romana posseeix, a 

més a més, l‘important avantatge que permet explicar les grans transformacions 

econòmiques que donarien lloc a la caiguda de Roma, la decadència del treball esclau i 

la difusiñ del colonat i formes pròximes a la servitud medieval, i finalment, la ―fi del 

mñn antic‖. La importància de mantenir les peces que fan possible aquest discurs 

històric es posen de manifest al següent fragment, en el qual Ciccotti sembla oblidar que 

no havia parlat de ―predomini de l‘economia domèstica‖ a la part dedicada a Atenes: 
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  ―Il carattere predominante dell‘economia più antica [...] consiste nella produzione fatta 

nella casa e in vista del consumo diretto. La schiavitù avea contributo non solo a mantenere, ma 

anche a sviluppare questa produzione casilinga [...] 

  Intanto, col complicarsi de‘ rapporti sociali e con l‘avvento di uno stadi di economia più 

progredito ed elevato, la funzione degli schiavi sorpassava il ristretto ambito della cerchia 

domestica e si convertiva in qualche cosa di diverso e anche di opposto alla pura cooperazione 

della vita economica familiare.‖ (1977 [1899]: 238). 

 

 En aquest punt Ciccotti coincideix plenament amb la tesi de Bücher (1893), que 

s‘inclou en un context historiogràfic molt més ampli, en el qual entren, des d‘Adam 

Smith a Marx. Però a diferència de tots aquests, Ciccotti observa els elements 

característics del canvi global del sistema econòmic esclavista romà en un període previ 

a tots els seus predecessors, des dels mateixos inicis del règim imperial, i en una sèrie 

d‘aspectes que cap autor havia destacat abans. En aquest sentit, cal destacar el paper de 

Ciccotti en posar en relació la gran diversitat de situacions jurídiques i econòmiques 

diferents que contempla el Corpus Iuris Civilis, amb un procés evolutiu del sistema 

esclavista romà, cap a una progressiva flexibilització de la situació dels esclaus, que 

cada cop es pareixerien més als treballadors assalariats de l‘època moderna. D‘acord 

amb Adam Smith i Marx, Ciccotti considera que el predomini del treball lliure assalariat 

es correspon a una etapa de desenvolupament econòmic major que la del treball esclau. 

Però a diferència d‘Adam Smith i Marx, Ciccotti no es conforma en observar els signes 

d‘aquesta evoluciñ durant el pas de l‘edat mitjana a la moderna, sinñ que els descobreix 

a la pròpia època romana. Tot i que aquests es produeixen, en primer terme, en la pròpia 

mà d‘obra esclava, que experimentà una transformaciñ: ―volgendola a forma diversa e 

traendo dalla sua stessa compagine nuovi elementi pel lavoro libero o pel lavoro 

mercenario, che anticipiava l‟avvento e sostituiva la funzione del lavoro libero.‖ (1977: 

237). Segons Ciccotti, el fet que aquestes transformacions es produïren sobre els propis 

esclaus, i no amb una substituciñ per la mà d‘obra lliure, es deriva d‘una persistència 

dels elements propis de l‘estadi econòmic previ al capitalisme modern: ―con ciò, non è 

turbato quel carattere dell‟economia antica che raccoglie nella stessa mano, come 

mezzi di produzione della medesima categoria il capitale e la mano d‟opera.‖ (1977: 

238). Ciccotti recull, a propòsit d‘això, l‘article de l‘economista H. Scheel, que en un 

article publicat el 1866 al Jahrbucher für Nationalökonomie und Statistik,
367

 destacava 

                                                 
367

 La mateixa revista on Rodbertus publicà les dues parts del seu assaig sobre el caràcter de l‘economia 

antiga. 
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el fet que: ―non si trova nell‟economia romana la distizione di capitale e lavoro‖ (apud. 

Ciccotti, 1977: 238), la qual cosa ens demostra que Marx i Rodbertus no foren els únics 

autors que defensaven aquesta concepciñ de l‘economia antiga cap a la dècada de 1860. 

 

 Entre els mecanismes que posen de manifest aquesta evoluciñ cap a un ―mode de 

producciñ‖ diferent dins la pròpia esclavitud, Ciccotti (1977: 238-239) destaca les 

figures jurídiques com el peculium i la manumissió que, segons ell, experimentarien un 

especial desenvolupament a partir de l‘època imperial, i demostren la preferència de 

l‘amo a prescindir d‘una part dels rendiments directes del treball de l‘esclau, a canvi de 

que aquest posés un major interès en el treball que realitzava. Així doncs, la 

característica bàsica que, segons Adam Smith, distingia el treballador lliure de l‘esclau ( 

l‘interès que el lliure li posava en el treball que realitzava), desapareixeria dins el propi 

sistema esclavista. D‘aquesta manera, segons Ciccotti, els propietaris romans iniciaven 

el pas del sistema econòmic esclavista al lliure, com a conseqüència del 

desenvolupament econòmic que es produeix durant aquest període. Ciccotti situa dins 

aquest procés general les fonts jurídiques que ens informen, des de principis de l‘imperi, 

dels primers esclaus que eren ubicats en determinades parcel·les ―com a colons‖ (servus 

quasi colonus), que marquen els inicis d‘una pràctica que es generalitzarà durant 

l‘època tardoimperial.  

 

 Aquesta nociñ de la superioritat del treball lliure respecte a l‘esclau té com a 

base fonamental, com es pot comprovar, la idea de Cairnes (procedent, al seu temps, 

d‘Adam Smith i de la ideologia liberal) de que el treball esclau resultava molt menys 

eficient que el lliure. Des d‘aquest punt de vista, resulta encertada la tesi de Backhaus 

(1975), de que el treball de Ciccotti no es pot entendre sense l‘obra de Cairnes. Un fet 

que no passà desapercebut a Max Weber, que en una crítica del llibre de Ciccotti 

publicada el 1909, indicava: ―Ciccotti‟s Tramonto della schiavitù nel mondo antico, 

eine Anwendung der Gesichtpunkte von Cairnes Slave Power auf antike Verhaeltnisse‖ 

[―Il tramonto della schiavitù nel mondo antico de Ciccotti constitueix una aplicació de 

les observacions de l‘obra de Cairnes, The Slave Power, a les condicions de 

l‘antiguitat‖].
368
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 M. Weber, dins HDWB der Staatwissenschaften hrsg. von Conrad, Lexis, Elster, Loeinng, Dritte 

Ausgabe, Jena, 19099, Bd. 1, p. 183 (apud. Ciccotti, 1977: 31). 
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 El següent pas evolutiu es produiria, segons Ciccotti, quan no només es 

produïren aquests canvis en la institució esclavista, sinó que el treball realitzat pels 

esclaus comencés a ser substituït per mà d‘obra lliure assalariada. Un procés que, 

segons Ciccotti, es començaria a produir durant el període imperial (Ciccotti, 1977: 

304-307). Però aquesta evolució pionera cap al sistema del treball lliure assalariat es 

veuria ràpidament truncada per les pròpies limitacions estructurals del món antic. 

Segons Ciccotti, el principal motor del creixement econòmic, i del desenvolupament de 

―la civilitzaciñ‖, al mñn antic era el ―parasitisme‖ (il parassitismo), és a dir, l‘explotaciñ 

dels recursos procedents d‘altres països, per mitjà de les victòries militars, i el 

cobrament de tributs, o l‘explotaciñ directa, de les poblacions vençudes. Sobre aquesta 

base, Ciccotti realitza les següents observacions: 

 

  ―La guerra e l‘arte di rendere più o meno stabili e fruttifere le sue conseguenze erano il 

mezzo per accentrare in un popolo la ricchezza di molti popoli [...] 

  Su questa base si era sviluppata la civililtà ateniese; su questa base, in ambiente più 

vasto [...] si era sviluppata la civiltà romana [...] 

  Senonché, questo parassitismo [...] aveva in sé stesso i germi della sua distruzione; e, a 

lungo andare, per la sua persistenza [...] e per il lavoro improduttivo necessario a sorreggerlo, si 

risolveva in una causa di enorme depauperamento‖ (1977 [1899]: 298) 

 

 Aquí Ciccotti adopta com a pròpia la interpretació tradicional, procedent de la 

pròpia historiografia clàssica,
369

 de l‘imperi romà com a potència ―depredadora‖ dels 

recursos dels territoris conquerits. Però al costat d‘aquesta línia interpretativa ―clàssica‖, 

Ciccotti també destaca la importància d‘una altra explicaciñ, de tipus econòmic, però 

que també té fortes ressonàncies clàssiques, tal com es pot observar a continuació: 

 

  ―A misura che il lusso, lo sprecco e la corruzione crescevano, si turbava sempre più 

ogni possibile equilibrio tra la produzione e il consumo; e il lavoro improduttivo e le classi 

semplicemente consumatrici si sviluppavano in ragione inversa e a danno del lavoro produttivo. 

[...] L‘accumulo della ricchezza destinata allo sperpero non era dovuto alla produzione, ma alla 

speculazione, sotto forma di comerci, di appalti e specialmente di usura‖ (1977 [1899]: 299). 

                                                 
369

 Entre les principals fonts clàssiques d‘aquesta línia interpretativa es troben Posidoni i Diodor Sícul, 

que recullen descursos contraris als processos de conquesta i explotació dels països vençuts per part de 

Roma. Fonts, no sempre fàcils d‘interpretar, perquè en ocasions també fan referència a alguns efectes 

positius de la conquesta romana (inferioritat cultural de les poblacions ―bàrbares‖, etc). Per altra banda, 

destaquen amb força la historiografia cristiana, especialment Orosi i Sant Agustí, que tindrà una enorme 

influència sobre bona part de la historiografia moderna (tal com es pot observar en autors com Bodin i 

Bossuet). Vid. capítol 3. 1. 3.  
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 El següent panorama ens presenta la idea d‘un ―capitalisme roïn‖, ja que la 

inversiñ de capitals repercuteix escassament sobre un augment de l‘activitat productiva, 

i les classes més empobrides no es poden beneficiar de l‘afluència de capitals que es 

produeix sobre Roma durant aquest període. Una interpretació que, si ens hi fixem bé, 

coincideix plenament amb aquella establerta per Mommsen a la seua Història de Roma 

(1864-1856), segons la qual a Roma s‘hauria desenvolupat una classe de grans 

―capitalistes‖ que haurien invertit en les activitats especulatives, els latifundis i 

l‘esclavatge, en contra d‘un sistema econòmic més beneficiñs, que hagués repercutit 

sobre el major creixement d‘una classe mitjana consistent (vertader fonament de la 

―naciñ‖, segons Mommsen). De forma similar, Marx també distingia entre aquests dos 

tipus de ―capitalisme‖ al 18 de Brumari,
370

 i al III volum d‘El Capital,
371

 que és l‘obra 

que influiria en major mesura a Ciccotti en l‘adopciñ d‘aquesta interpretaciñ. 

 

 Així, mentre el sistema econòmic capitalista modern beneficia l‘augment de la 

producciñ, la utilitzaciñ de la mà d‘obra lliure, i el desenvolupament progressiu de tots 

els rams de l‘economia, el capitalisme antic, o ―usurer‖, actuava de forma contrària, cap 

a un esgotament dels recursos, un empobriment de la massa de la població, i un inici 

dels processos de contracciñ de l‘economia. La suma d‘aquests processos portarien a un 

procés generalitzat de contracciñ de l‘economia cap a la meitat del període imperial, que 

portaria a un descens significatiu en la utilitzaciñ de mà d‘obra esclava, que a més, es 

veia dificultat pel descens de les guerres, i de l‘aportaciñ de captius dels països vençuts. 

D‘aquesta manera s‘observa com l‘establiment de la pax romana per part d‘August, a 

pesar de que portaria efectes positius en un primer moment, acabaria resultant 

perjudicial per al sistema econòmic romà, tal com estava concebut, a llarg termini. El 

descens de la disponibilitat de capitals portaria als grans propietaris de terres romans a 

optar per un tipus de mà d‘obra diferent: el colonat. Segons Ciccotti, la vertadera causa 

                                                 
370

 ―Lo que dominó bajo Luis Felipe no fue la burgesía francesa, sino una fracción de ella: los 

banqueros, los reyes de la Bolsa [...] la llamada aristocracia financiera. [...] La burguesía industrial 

propiamente dicha constituía una parte de la oposición oficial [...] Su oposición se manifestaba más 

decididamente a medida que se destacaba más el absolutismo de la aristocracia financiera.‖ (Marx, 1985 

[1850]: 104-108). Citat al capítol 5. 3. 1. d. 
371

 ―El capital a interés o capital usurario, para emplear el término arcaico, figura con su hermano, el 

capital comercial, entre las formas antediluvianas del capital que preceden desde muy lejos al régimen 

de producción capitalista [...] La existencia del capital usurario sólo exige que una parte por lo menos de 

los productos se convierta en mercancías y que, a la par con el comercio de mercancías, se desarrollen 

las diversas funciones propias del dinero.‖ (1987a [1884]: 555-558). 
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de l‘origen i generalitzaciñ del colonat es troba en la debilitat dels capitals durant aquest 

període històric, que ja no podien fer front a la forta despesa que suposava el treball 

esclau, però tampoc a la despesa menor que constituïa el treball assalariat. Front a 

aquests dos sistemes, el colonat oferia una despesa pràcticament nul·la, ja que el 

propietari només havia de posar la terra, i no corria cap risc relacionat amb el procés 

productiu, sinó que únicament es limitava a cobrar una part del seu producte (Ciccotti, 

1977: 312-313). Així, segons Ciccotti: ―La causa delle cause del servaggio [...] è 

l‟impoverimento del mondo romano‖ (1977: 312). A partir d‘aquí, Ciccotti realitza una 

interessant observació: 

 

  ―L‘antico servaggio quindi non giova a chi vorrebbe servirsene per indurne la continuità 

storica col colonato e la sua diffusione [...] serve invece benissimo a mostrare come il verificarsi 

di una condizione economica analoga a quella che l‘aveva prodotto nell‘antichità, tornava a 

produrlo nello sfasciarsi del mondo antico, al sorgere dell‘Evo medio.‖ (1977 [1899]: 314). 

 

 A partir d‘aquesta afirmaciñ, Ciccotti trenca amb l‘esquema històric 

progressista, que constituïa la base fonamental de bona part de les seues fonts principals 

(Rodbertus, Mommsen, Marx, Cairnes, K. Bücher), i posa de manifest que el sistema 

romà havia tornat a les mateixes condicions econòmiques sobre les quals havia nascut. 

Això no significa que aquest experimentés una tornada enrere en tots els sentits, ni que 

recuperés les mateixes institucions de l‘època prèvia, sinñ que havia tornat a una 

situació econòmica en què la disponibilitat de capitals mòbils era molt menor, així com 

el nivell dels intercanvis, i per tant, la utilitzaciñ de mà d‘obra esclava o assalariada, 

resultaven pràctiques difícils d‘assumir per la major part dels propietaris de certa entitat. 

 

 Així Ciccotti conclou la seua obra amb la demostraciñ de que l‘esclavitud no 

havia decaigut al mñn antic, ni per efecte del cristianisme, ni de l‘estoïcisme, ni de la 

jurisprudència, ni de l‘acciñ dels emperadors, sinñ per motius purament econòmics. La 

prova d‘això és que la instituciñ de l‘esclavatge no arriba a ser abolida en cap moment 

per la llei, i aquesta subsisteix al llarg de l‘edat mitjana, però només: ―nel puro uso 

domestico o divenuta un oggetto di lusso‖ (1977: 316). El treball esclau només 

ressorgiria com a vertadera entitat econòmica de rellevància a l‘època moderna, quan la 

colonitzaciñ d‘Amèrica obrí condicions econòmiques que el feien necessari. Per altra 
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banda, noves condicions econòmiques propiciarien el desenvolupament del treball lliure 

assalariat a l‘Europa moderna.  

 

 En conclusió, Ciccotti ens presenta una interpretaciñ de l‘evoluciñ del treball i 

l‘esclavatge a la Grècia i Roma antigues que, tot i patir de certes incoherències, i d‘una 

dependència excessiva del treball de Cairnes (1863), constitueix una aportació original 

dins el panorama de la recerca sobre l‘esclavitud antiga, i una aplicació pionera de la 

teoria del ―materialisme històric‖. Però sobre tot, ens ha interessat destacar les grans 

diferències que separen el treball de Ciccotti amb el tipus d‘historiografia marxista que 

es desenvoluparà durant les dècades centrals del segle XX. A diferència d‘aquests, les 

bases fonamentals sobre les quals treballa Ciccotti eren les obres de Mommsen, 

Rodbertus, Karl Bücher i Eduard Meyer, a les quals sumà les seues recerques pròpies 

sobre la legislació romana i la Grècia clàssica, i el treball de Cairnes, pel que fa als 

aspectes relatius a les característiques de les economies esclavistes. Marx i Engels 

només sñn utilitzats com a guia metodològica pel que fa a la perspectiva d‘anàlisi de la 

història, i a la forma d‘estudiar les relacions entre economia, organització social i 

política, però no pel que fa a la interpretaciñ d‘aspectes concrets de la història antiga. En 

aquest fet influí pot ser, més que una qüestió de rigor metodològic, el fet que Ciccotti no 

tenia coneixement de cap de les obres en les quals Marx i Engels dediquen una major 

atenciñ a l‘estudi de la història antiga, com sñn La ideologia alemanya, el text de les 

Formen, i L‟origen de la família. En tot cas, un dels objectius de la nostra recerca és 

posar de manifest que, fins i tot el marxisme del segle XX, deriva bona part dels seus 

plantejaments principals d‘autors tan diversos com sñn Mommsen, Cairnes, K: Bücher, 

E. Meyer i Max Weber, en contra de la visió més difosa, de que procedeix 

principalment de les obres de Marx i Engels (que més aviat es limiten a oferir 

l‘orientaciñ metodològica).   
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6. EL SEGLE XX: EL DEBAT SOBRE L’ESCLAVITUD 

ANTIGA
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6. 1. EL SEGLE XX: LA REVOLUCIÓ COMUNISTA I EL DEBAT 

SOBRE L’ESCLAVITUD ANTIGA 

 

  

 El segle XIX havia finalitzat amb els inicis del debat sobre l‘esclavitud antiga a 

partir del debat enter Bücher i Meyer sobre el caràcter de l‘economia antiga, i l‘apariciñ 

de la primera monografia marxista sobre el tema, que és el treball de Ciccotti (1977 

[1899]). Aquests esdeveniments marquen els trets principals de la investigació durant la 

primera dècada del segle XX, durant la qual es produeix l‘apariciñ dels primers treballs 

de M. Rostovtzeff, i al mateix temps, marquen algunes de les característiques principals 

que tindrà la recerca sobre l‘esclavitud antiga al llarg del segle XX.  

 

 Per una banda, la interpretaciñ d‘Eduard Meyer pel que fa al caràcter ―modern‖ 

de l‘economia grega i romana, i la seua relativitzaciñ del paper de l‘esclavatge en 

aquestes societats, tindrà un ampli seguiment en una part significativa de la 

historiografia del segle XX. Tota una línia d‘investigadors, que va des dels treballs de 

Wilcken i Rostovtzeff a principis del segle XX, fins als treballs de Westermann, Vogt i 

Lauffer, durant les dècades centrals d‘aquest segle, demostren la gran influència de 

Meyer en la configuració del que es convertirà en una autèntica corrent historiogràfica, 

que es caracteritzarà per qüestionar la importància de l‘esclavatge a l‘economia antiga.  

 

 Per altra banda, el treball de Ciccotti (1899) és el primer d‘una llarga sèrie 

d‘estudis marxistes sobre l‘esclavitud antiga, que es convertiran en una de les principals 

característiques de la historiografia del segle XX. De la mateixa manera que Ciccotti, 

tots aquests treballs citaran a Marx i Engels com els seus referents metodològics 

principals, i tractaran d‘explicar l‘evoluciñ històrica del mñn antic en base als factors 

econòmics, front a les interpretacions de caràcter polític, institucionalista i ideològic, 

que mantindran la seua vigència al llarg del segle XX. 

 

 Però un cop aclarides aquestes línies de continuïtat, cal fer referència a la gran 

fractura que es produeix entre la historiografia del segle XIX i la del XX en molts 

aspectes, especialment a partir de l‘any 1918, en el qual finalitza la I Guerra Mundial i 

es fa evident l‘existència del primer país ―comunista‖ de la història: la Uniñ Soviètica. 
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Aquest any marca, en bona mesura, la interrupciñ de la prometedora tradiciñ d‘estudis 

del mñn antic des d‘una perspectiva socioeconòmica que havien iniciat els protagonistes 

del debat entre ―primitivistes‖ i ―modernistes‖ (K. Bücher, Beloch, Meyer, M. Weber). 

Aquesta tradició serà continuada únicament des de fora del marxisme per Mikhail 

Rostovtzeff, mentre que amb anterioritat, l‘estudi de l‘antiguitat des de la perspectiva de 

l‘economia política havia sigut molt més ampli. La historiografia no marxista compresa 

entre les dècades de 1920 i 1940 es caracteritzarà per l‘abandonament massiu de les 

interpretacions de caràcter estructuralista i per l‘atenciñ als problemes socials i 

econòmics, en benefici de les investigacions en camps més reduïts, com l‘esdeveniment 

d‘esdeveniments polítics concrets, la prosopografia, o la investigaciñ arqueològica i 

epigràfica tancada en si mateixa. Rostovtzeff constitueix una rara excepció en aquest 

camp. 

 

 La historiografia marxista, en canvi, sí que conservarà la tendència a combinar la 

informació arqueològica amb els canvis econòmics, i aquests, amb els esdeveniments 

polítics. En aquest sentit, i també a nivell de la interpretació de problemes bàsics, la 

historiografia marxista demostra una línia de continuïtat directa amb la investigació 

econòmica del segle XIX (que havia sigut de caràcter fonamentalment liberal). Però a 

partir de la dècada de 1930, els investigadors marxistes començaran a oblidar, o a 

rebutjar, la contribuciñ d‘autors com Mommsen, Bücher, Meyer i Weber, als seus 

plantejaments. Un exemple significatiu d‘aquest canvi, el constitueix la substituciñ de  

Karl Bücher per Engels (1975 [1884]), com a fonament principal de la interpretació 

―primitivista‖ de l‘economia antiga, que es consolidarà com a paradigma de la 

historiografia marxista a partir de la dècada de 1930.  

 

 En aquests canvis juga un paper fonamental la història política del segle XX, que 

al seu temps es troba determinada per una sèrie d‘importants esdeveniments de caràcter 

social, econòmic i bèl·lic. Entre aquests, possiblement el més important és el del triomf 

de la Revoluciñ comunista a Rússia, i l‘impacte d‘aquest esdeveniment a la política 

interior dels països europeus, i algunes dècades més tard, de la resta del món. La 

Revolució Russa tenia una importància ideològica fonamental pels següents motius: 
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 1.- Constituïa, d‘alguna manera, la culminaciñ d‘un moviment obrer que no 

havia deixat de créixer des de la creació de la I Internacional el 1864, i el Partit 

Socialdemòcrata Alemany (SPD), el 1875.  

 2.- Constituïa la representaciñ viva de que la teoria marxista de la ―dictadura del 

proletariat‖ podia fer-se realitat. Aquest fet causà un gran enfortiment del 

moviment obrer internacional, el qual es començà a organitzar al voltant de la 

socialdemocràcia, de caràcter moderat, o bé els partits comunistes, que fixaren el 

règim soviètic com un objectiu a consolidar. 

 3.- Constituïa, en certa mesura, la culminació de la Revolució de les masses (i no 

només d‘una elit burgesa) que no s‘havia arribat a dur a terme en França en els 

successius intents de 1794, 1848 i 1871. 

 

 Tots aquests aspectes expliquen la importància de l‘establiment del règim 

soviètic en l‘àmbit ideològic, i com a conseqüència, en la historiografia, tant en aquella 

marxista, com en aquella no marxista. Bona part dels plantejaments dels plantejaments 

de base de les diferents corrents interpretatives del segle XX es poden comprendre per 

recolzament, o per oposiciñ, a la teoria marxista, tant en l‘àmbit de la interpretaciñ de 

fenòmens històrics concrets, com en l‘àmbit de la metodologia, i també en el de la 

perspectiva ―metahistòrica‖. En aquest darrer sentit, resulta significatiu comprovar la 

reacciñ que es produeix a partir del 1918, a l‘optimisme epistemològic que havia 

caracteritzat la ciència fins aleshores, i a la concepció progressista de la història. Durant 

aquests anys es produeix, de forma simultània: la ―revoluciñ científica‖ en el camp de la 

física a partir del descobriment d‘Einstein; l‘apariciñ de la crítica epistemològica al 

positivisme, per part de Karl Popper i altres autors; i l‘apariciñ de la teoria historicista 

de Benedetto Croce. Els plantejaments idealistes i historicistes d‘aquest últim els 

trobarem presents en bona part de la historiografia no marxista del segle XX, que en el 

cas de l‘esclavitud antiga, es caracteritzarà pel desenvolupament de la crítica de Meyer a 

la importància de l‘esclavatge en l‘antiguitat. Així doncs, el debat sobre l‘esclavitud 

antiga es trobarà lligat a un debat més ampli relacionat amb qüestions metodològiques i 

de perspectiva general de la història. 

 

 El període anterior a la II Guerra Mundial constitueix el primer període del debat 

sobre l‘esclavitud antiga que, a pesar de la seua importància, no arribà a adquirir un 

caràcter particularment virulent. Durant aquest període assistim, això sí, al 
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desenvolupament paral·lel de dues corrents interpretatives del paper de l‘esclavatge a 

l‘antiguitat confrontades entre sí: per un costat, la ―modernista‖ i ―reduccionista‖, 

derivada dels plantejaments d‘Eduard Meyer (1895 i 1898), i per l‘altre, la ―marxista 

ortodoxa‖, que en la dècada de 1930 abandona totalment la utilitzaciñ de qualsevol 

plantejament de caràcter modernista (a diferència del que ocorre amb Ciccotti), i 

estableix la interpretaciñ ―primitivista‖ com la base essencial de la interpretaciñ 

marxista del món antic. Ambdues posicions, a pesar de defensar interpretacions 

contràries, no arribà a produir una confrontaciñ virulenta entre els representants d‘una i 

altra corrent. Els primers tres capítols d‘aquest apartat de la nostra recerca estan dedicats 

al desenvolupament de la historiografia durant aquest període. 

 

Aquesta situació canvia radicalment a partir de la nova correlació de forces que 

s‘estableix després de la II Guerra Mundial, i que dñna lloc al que coneixem amb el 

nom de ―Guerra Freda‖. La dècada de 1950 marca l‘inici del debat sobre l‘esclavitud 

antiga, a pesar d‘aportacions com la de Chester G. Starr, ―An Overdose of Slavery‖ 

(1958), en la qual es qüestiona la noció paradigmàtica, segons la qual, les societats 

clàssiques s‘havien basat en el treball dels esclaus. A partir d‘aquest moment, els 

representants de la historiografia marxista, per un costat, i els seus oponents principals 

(els ―modernistes‖), desenvoluparen un intens debat historiogràfic, que ha deixat una 

marca significativa a les revistes i congressos realitzats en les dècades de 1960 i 1970. 

Es tracta d‘un dels períodes en què el coneixement sobre la situaciñ de l‘esclavatge en 

l‘antiguitat experimenta un progrés més significatiu. Durant la dècada de 1960 es 

produeix, a més a més, l‘apariciñ d‘una sèrie de corrents historiogràfiques d‘una gran 

originalitat teòrica i metodològica, com podem observar a través de les obres d‘autors 

com: Polanyi, Finley, Godelier, Carandini i Schiavone, per citar alguns dels noms més 

significatius. 
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6. 2. EL DEBAT ENTRE PRIMITIVISTES I MODERNISTES ALS 

INICIS DEL SEGLE XX 

 

  

6. 2. 1. NOVES APORTACIONS A LES TESIS “MODERNISTES”: WILCKEN I 

ROSTOVTZEFF 

 

 

 El primer context historiogràfic amb el qual ens trobem durant els primers anys 

del segle XX és el del debat sobre el caràcter de l‘economia antiga, que com hem vist 

més amunt, s‘inicia durant la darrera dècada del segle XIX.
372

  Es tracta d‘un debat que 

ens permet enllaçar, a un mateix temps, problemes ideològics i teòrics propis del segle 

XIX, amb els problemes que caracteritzaran la historiografia del segle XX. Així, per un 

costat, els orígens llunyans del debat es troben en l‘adopciñ del ―paradigma progressista 

liberal‖ per una sèrie d‘intel·lectuals alemanys (Marx, Rodbertus), a partir de l‘estudi de 

l‘economia política britànica, i en relaciñ la irrupciñ del socialisme en l‘àmbit polític, en 

contra de la corrent historicista, que en aquells moments s‘havia convertit en el 

paradigma en l‘àmbit de la historiografia acadèmica. A partir de la dècada de 1890, 

aquesta corrent historiogràfica començaria a adquirir una posiciñ d‘importància a la 

universitat alemanya, per la qual cosa despertà la reacciñ d‘historiadors com Beloch i 

Eduard Meyer, que, des de posicions historicistes, defensaren el que s‘ha anomenat la 

―interpretaciñ modernista‖ de l‘economia antiga. En aquest context, Eduard Meyer 

qüestionà de forma explícita, per primera vegada, la idea (paradigmàtica, en aquells 

moments) de que l‘antiguitat s‘havia caracteritzat pel predomini del treball esclau. A 

pesar de que altres autors, com Wallon (1847) i Ciccotti (1899), defensaren 

plantejaments similars, Meyer és el que realment crea una autèntica escola 

historiogràfica, que tindrà una enorme importància al segle XX. Autors com Ulrich 

Wilcken i Mickhail Rostovtzeff, que tractem en aqeust capítol, es convertiran en els 

primers transmissors destacats de la línia interpretativa oberta per Meyer, i que tindrà 

seguidos tan destacats en l‘estudi de l‘esclavitud antiga com William L. Westermann i 

Joseph Vogt. Per altra banda, Max Weber, realitzarà en 1909, des d‘una posiciñ 

confrontada a Meyer, la última i més important contribuciñ d‘aquesta primera fase del 

                                                 
372

 Vid. capítol 5. 5. Cfr. Mazza (1985, 1999). 
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debat sobre l‘economia antiga.
373

 Una contribució que, curiosament, tindrà major 

influència en la historiografia posterior a la dècada de 1960, que no a la de l‘època en 

què aparegué publicada.  

 

 El segle XX s‘inicia, per tant, amb els començaments del debat sobre el paper de 

l‘esclavatge a l‘economia antiga, però no com a conseqüència de la configuraciñ d‘una 

autèntica ―escola marxista‖ (cosa que es començarà a produir quasi dues dècades més 

tard), sinñ del debat entre ―primitivistes‖ i ―modernistes‖, que s‘inicià a Alemanya a 

finals del segle XIX. Als inicis del segle XX, Mikhail Rostovtzeff i Max Weber 

continuaren aquest debat, però al mateix temps, aportaren nous elements de reflexió, i 

un panorama interpretatiu molt més complex al que havien presentat Bücher (1893) i 

Meyer (1895, 1898), que influiria de forma important bona part de la historiografia del 

segle XX, per la qual cosa hem considerat necessari tractar-los de forma separada als 

seus predecessors del segle XIX (amb els quals mantenen una relació directa).
374

  

 

 En el bàndol ―modernista‖ tindria una gran importància, pel que fa a la 

interpretaciñ del paper del treball esclau en les economies de l‘antiguitat, l‘apariciñ del 

treball d‘Ulrich Wilcken: Griechische Ostraka aus Aegypten und Nubien. Ein Beitrag 

zur antiken Wirtschaftgeschichte (1899).
375

 Wilcken (1862-1944) era un deixeble de 

Mommsen que succeí a Meyer en la càtedra d‘Història Antiga a la Universitat de 

Breslau el 1889. Al treball del 1889 Wilcken descriu l‘Egipte ptolemaic com una 

dinàmica economia lliure-canvista de caràcter ―nacional‖, és a dir, una autèntica 

Volkswirtschaft, segons la definició de Bücher. Una economia en la qual el treball 

esclau hauria tingut una importància insignificant, com a conseqüència de l‘abundant 

disponibilitat de mà d‘obra lliure a baix cost.
376

 L‘Egipte ptolemaic representaria, per 

tant, tots els trets principals de l‘economia ―capitalista‖ contemporània, que Meyer 

havia descrit per a determinats períodes de l‘antiguitat. En aquest sentit, Wilcken 

                                                 
373

 Una primera etapa que arriba a la seua fi al voltant de la dècada de 1930, quan el debat entre 

―primitivistes‖ i ―modernistes‖ pren el seu principal camp de batalla en l‘oposiciñ entre historiadors 

marxistes, i els contraris als plantejaments d‘aquests. 
374

 En el cas de Weber, de fet, hem tractat una part de la seua obra al capítol 5. 5., referent al segle XIX, i 

una altra la tractem aquí. Una separació que considerem justificada per la gran transformació que 

experimenta l‘obra de Weber durant aquest període, que passa del marc traçat pels estudis jurídics i 

l‘economia política del segle XIX, a una concepciñ molt més complexa, en la qual es comença a 

manifestar la seua vocació com a sociòleg (vid. Momigliano, 1981). 
375

 [―Ostraka grecs d‘Egipte i Núbia. Una contribuciñ a la història de l‘economia antiga‖]. Publicat a 

Leipzig i Berlin en dos volums (vid. Mazza, 1999: 249). 
376

 Wilcken, Griechische Ostraka..., Leipzig-Berlin, 1899, pp. 664-704 (apud Mazza, 1999: 240). 
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indicava, de forma expressa, que el seu estudi de la documentació egípcia posava de 

manifest que la teoria de ―l‘economia de l‘oikos‖ (Oikenwirtschaft) de ―Rodbertus-

Bücher‖ no resultava aplicable a l‘Egipte hel·lenístic.
377

 Resulta interessant destacar 

que, el mateix any 1899, apareixia defensada una posiciñ molt similar a l‘obra de 

Ciccotti, tal i com hem vist més amunt.
378

 

 

 El caràcter empíric convertiria l‘obra de Wilcken en una eina de consulta útil, 

alhora que influent, per a tots aquells historiadors que s‘interessaren en el paper del 

treball esclau a les economies de l‘antiguitat, i concretament, per als seguidors de les 

tesis de Meyer. En aquest últim camp cal destacar els noms de Mikhail Ivanovich 

Rostovtzeff (1870-1952) i William Linn Westermann (1873-1954). El primer d‘ells, 

universalment conegut per haver realitzat una de les històries del món hel·lenístic i 

romà més influents del segle XX, i d‘una importància fonamental en el camp dels 

estudis sobre l‘economia antiga. Per altra banda, Westermann constitueix un dels 

principals especialistes en esclavitud antiga del segle XX.
379

 Resulta interessant destacar 

que, tant Rostovtzeff com Westermann, s‘introduïren en l‘estudi de l‘economia antiga i 

el paper de l‘esclavatge en aquesta a partir de l‘estudi de la història i de les fonts 

papirològiques de l‘Egipte ptolemaic (o Làgida), per als quals van fer servir el treball de 

Wilcken com la seua font d‘informaciñ principal.
380

 Aquesta influència resulta 

especialment destacable en el cas de Rostovtzeff que mantindria, al llarg de la seua 

obra, la imatge de l‘Egipte ptolemaic o hel·lenístic com el paradigma del triomf de 

―l‘economia capitalista‖ i de ―l‘expansiñ econòmica‖ al mñn antic. Per a Rostovtzeff, 

l‘Egipte hel·lenístic representaria els trets essencials d‘una ―economia sana‖, 

caracteritzada pel comerç, la producciñ agrícola i industrial orientada a l‘exportaciñ i el 

predomini del treball lliure; front als trets, menys positius, del sistema econòmic romà 

durant l‘època tardorrepublicana, on tindrien un important paper les pràctiques 

―capitalistes‖ especuladores, la ―depredaciñ‖ d‘altres territoris a través de la conquesta, i 

la utilització massiva del treball esclau.
381

  

 

                                                 
377

 Ibid., p. 697 (apud Mazza, 1999: 240). 
378

 ―più che di schiavi, troviamo menzione del lavoro libero e delle condizioni che lo fanno supporre‖ 

(Ciccotti, 1977 [1899]: 164). Vid. apartat 5. 6. 2. a. 
379

 Tal i com es posa de manifest a la seua obra magna: The Slave Systems of Greek and Roman Antiquity 

(1955). 
380

 En el cas de Westermann, Rostovtzeff constitueix l‘altra font d‘informaciñ principal (vid. Westermann, 

1955: 46-56). 
381

 Vid. Rostovtzeff (2002b [1900]). Cfr. Mazza (1999: 241-243). 
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 El cas de Rostovtzeff resulta particularment interessant, perquè l‘autor rus creà 

una de les interpretacions de l‘economia antiga, i del paper de l‘esclavatge en aquesta, 

que més influència ha tingut en la historiografia del segle XX, i més reaccions oposades 

(a favor i en contra de les seues tesis) ha provocat. Rostovtzeff ens mostra, a més a més, 

una línia de continuïtat directa amb els grans temes d‘interès de la historiografia del 

segle XIX, i mantindria l‘interès per l‘estudi ―materialista‖, és a dir, de la història 

econòmica i social, durant una època (la primera meitat del segle XX), en què aquesta 

perspectiva començà a retrocedir de forma important entre determinats sectors de la 

historiografia acadèmica.
382

 Aquest fet ha creat l‘aparent paradoxa, per a qui no coneix 

la historiografia del segle XIX i les primeres dues dècades del segle XX, de trobar una 

anàlisi ―materialista‖ per part d‘un autor clarament contrari al règim establert a Rússia a 

partir de la Revolució Soviètica, i per extensió, a les interpretacions de la historiografia 

marxista.  

 

 Per a entendre l‘origen dels interessos i la perspectiva historiogràfica seguits per 

Rostovtzeff cal que ens situem en dos contextos diferents, el primer rus, i el segon 

alemany. Pel que fa al primer, cal destacar l‘interès creixent dels investigadors del país 

de Rostovtzeff de la segona meitat del segle XIX (i especialment, durant les dues 

darreres dècades d‘aquest segle) per l‘estudi de les transformacions jurídiques respecte 

al sistema de propietat i la història econòmica, tant en el camp de l‘antiguitat, com en el 

de la història medieval i moderna (Raskolnikoff, 1975: 20-22).
383

 Un fenomen que es 

troba estretament lligat amb la política de reformes liberals iniciada pel tsar Alexandre 

II, que abolí la servitud el 1861, i inicià una profunda reorganitzaciñ de l‘administraciñ 

local, els tribunals i l‘exèrcit (Raskolnikoff, 1975: 20). A partir d‘aleshores, es produeix 

l‘inici de les recerques historiogràfiques sobre qüestions com l‘evoluciñ del colonat a 

l‘època romana, o l‘origen de la servitud a l‘edat mitjana, que ens porten a una situaciñ 

similar a la de l‘Alemanya de principis del segle XIX, i els estudis de Niebuhr i Savigny 

sobre les formes de propietat entre els antics romans. El fet que a Rússia s‘iniciaren més 

tard aquest tipus de reformes ens permet entendre perquè s‘inicià aquí en una època tan 

tardana un tipus de recerca que en altres indrets d‘Europa, com Escòcia, França i 

Alemanya, s‘havia iniciat ja cap a la meitat del segle XVIII. Rostovtzeff no fou una 

                                                 
382

 Vid. capítol 6. 1.  
383

 M. Raskolnikoff (1975: 20-22) cita diverses de les obres més conegudes dels autors russos d‘aquest 

període, entre els quals cal destacar el nom d‘I. M. Grevs, i el sue estudi sobre la història de l‘agricultura 

romana, elaborat sota la influència de Foustel de Coulanges.  
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excepció en aquest context, i també desenvolupà, des dels inicis, un interès pels 

problemes socio-jurídics, com l‘origen del colonat romà, que no abandonaria mai. Una 

preocupació científica que es trobava lligada a la seua vida política. Rostovtzeff es trobà 

entre els fundadors i la direcciñ del ―Partit Constitucional Democràtic‖ (KDT), els 

anomenats ―cadets‖, que propugnava una transformaciñ progressiva de la societat russa 

cap a l‘establiment d‘un règim (polític, econòmic i social) de tipus liberal, on 

coexistiren un parlament i una constitució amb la permanència del règim monàrquic, de 

forma similar als casos britànic i alemany (Rostovtzeff, 2002: LXXXIII).  

 

 L‘altre context en el qual hem de situar a Rostovtzeff és el del debat alemany 

sobre el caràcter de l‘economia antiga iniciat a la dècada de 1890 amb les intervencions 

de Karl Bücher i Eduard Meyer. Rostovtzeff començaria a intervenir de forma activa en 

aquest debat des dels mateixos inicis de la seua carrera investigadora, com podem 

comprovar amb la publicaciñ d‘articles com el de, ―Capitalisme i economia nacional al 

món antic‖ (1900),
384

 durant els primers anys de la seua carrera investigadora. La 

inclusiñ de Rostovtzeff en aquest debat s‘explica, en primer lloc, per la gran influència 

que tingué la producció alemanya sobre la historiografia russa, per a la qual fou el 

principal referent científic durant aquest període, tal i com indica Raskolnikoff (1975: 

21). Però en el cas de Rostovtzeff, aquesta influència fou encara més forta a partir del 

moment en què inicià el seu llarg tour d‘investigaciñ pels principals centres 

d‘investigaciñ de la història antiga d‘Europa, i de les excavacions arqueològiques del 

món hel·lenístic i romà més famoses del Mediterrani i del Pròxim Orient. Una de les 

primeres parades de Rostovtzeff fou la seua estada a la ciutat de Roma el 1895, durant 

la qual freqüentà el Deutsches Archäologisches Institut, i establí una estreta relació amb 

l‘arqueòleg i epigrafista, i deixeble de Mommsen, Christian Hülsen (Marcone, 1999: 

15). El mateix any Rostovtzeff també establí contacte amb un dels historiadors més 

coneguts i influents de la historiografia italiana de la primera meitat del segle XX: 

Gaetano de Sanctis (que al seu temps era deixeble de Beloch), amb el qual compartí 

amistat i punts de vista similars sobre la història de Roma i la política (especialment, pel 

que fa a l‘antisocialisme militant d‘ambdñs autors). Durant aquests anys Rostovtzeff 

desenvolupà també una important activitat de recerca en el camp de l‘arqueologia, per la 

qual ja s‘havia mostrat interessat el 1892, amb la seua primera visita a Pompeia, que 

                                                 
384

 M. Rostovtzeff: ―Kapitalizm i narodnoe chozjastvo v drevnem mire‖, Russkaja Mysl‟, 21, 3, 1900, 

195-217.  
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seria el motiu de la seua tesi de llicenciatura. Finalment, cal destacar que fou també 

durant aquests anys quan Rostovtzeff establí l‘estreta relaciñ d‘amistat i col·laboraciñ 

investigadora amb l‘egiptòleg Ulrich Wilcken, amb el qual compartí l‘interès per 

l‘Egipte ptolemaic, l‘estudi directe dels papirs i la concepciñ ―modernista‖ de 

l‘antiguitat, d‘acord amb les tesis exposades per Meyer (1985, 1898), i recolzades per 

altres influents investigadors, com Beloch i Pohlmann. Fruit d‘aquesta col·laboraciñ 

amb Wilcken aparegué publicat el 1910 un estudi de Rostovtzeff sobre la història del 

colonat romà dins l‘Archiv für Papyrusforschung (Marcone, 1999: 18).
385

 

 

 L‘any 1899 Rostovtzeff rebé el diploma de Magister en filologia clàssica amb la 

seua història dels contractes públics a l‘Imperi romà, publicada més tard en alemany 

(com altres treballs seus), sota el títol Geschichte der Staatspacht in der römischen 

Kaiserzeit bis Diokletian (1902).
386

 El 1903 es doctorà amb la que seria la base de la 

seua monografia, publicada en alemany: Römische Bleitesserae. Ein Beitrag zur Sozial 

und Wirtschaftsgeschichte der römischen Kaiserzeit (1905).
387

 Entre els autors que 

s‘interessaren per aquests primers treballs de Rostovtzeff es trobava el mateix Max 

Weber, que adoptaria diverses de les tesis presentades pel jove investigador rus en els 

seus treballs posteriors. En aquest context d‘estretes relacions amb la historiografia 

alemanya, ens interessa destacar l‘article de Rostovtzeff ―Capitalisme i economia 

nacional al món antic‖ (1900),
 388

 en el qual es pot observar clarament la plena inclusió 

de Rostovtzeff en el debat alemany sobre el caràcter de l‘economia antiga. L‘article 

resulta interessant, també, perquè ens mostra, d‘una forma sintètica, quines foren les 

principals influències de l‘investigador rus durant aquests primers anys de la seua 

formaciñ intel·lectual. Finalment, a l‘article trobem ja diverses de les tesis fonamentals 

que guiaran tota l‘obra posterior de Rostovtzeff, la qual cosa ens permet establir un 

vincle entre el debat sobre l‘economia antiga a l‘Alemanya de finals del segle XIX, i la 

producciñ historiogràfica d‘un dels historiadors més influents del segle XX. Així, un 

dels primers aspectes que se‘ns posa de manifest en aquest article, és que el 

―modernisme‖ de Rostovtzeff no fou una aportaciñ original seua, sinñ una presa de 

posiciñ en el debat sobre el caràcter de l‘economia antiga, és a dir, una posiciñ 

                                                 
385

 Studien zur Geschichte der römischen Kolonates, que Rostovtzeff redactà directament en alemany. 
386

 Publicat al suplement IX de la revista Philologus. 
387

 Publicat a Klio, Beih. 3. 
388

 M. Rostovtzeff: ―Kapitalizm i narodnoe chozjastvo v drevnem mire‖, Russkaja Mysl‟, 21, 3, 1900, 

195-217. Aquí hem fet servir la traducciñ a l‘italià de Tommaso Gnoli i John Thornton (Rostovtzeff, 

2002: 1-28).  
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―d‘escola‖, que compartia amb el seu amic Ulrich Wilcken, com podem observar a 

continuació: 

 

  ―Questa divisione che, considerati i diversi period storici [...] assimila tutta l‘antichità 

all‘infanzia dell‘umanità, il medio evo alla sua giovenezza, l‘evo moderno alla sua maturità [...] 

ha dato adito all‘applicazione di questo schema [...] alla [...] vita economica [...] la fase 

dell‘economia naturale o domestica, la fase dell‘economia citadina, dell‘economia nazionale, 

dell‘economia moderna [...] 

  debbo protestare, d‘acordo con la maggioranza degli storici, contro l‘applicazione di 

questi schemi alla storia dell‘umanità nel suo complesso, e sopratutto contro l‘accostamento di 

tutta l‘antichità all‘economia domestica.‖
389

 (2002 [1900]: 2-3). 

 

 A partir d‘aquesta presa de posiciñ en el debat, Rostovtzeff indica que pren com 

a objecte d‘estudi el fenomen que ell defineix com el ―més característic‖ de l‘època: ―el 

capitalisme‖, que segons ell es degué manifestar necessàriament  en el món antic, i 

exercitar una enorme influència sobre el seu desenvolupament econòmic (Rostovtzeff, 

2002 [1900]: 4). A partir d‘aquí, Rostovtzeff passa a analitzar, en primer lloc, la situaciñ 

de l‘Egipte hel·lenístic o ptolemaic, en el qual considera que existí el ple 

desenvolupament d‘una ―economia capitalista‖, com a conseqüència del complex 

sistema de taxaciñ que reflecteixen les fonts papirològiques oficials d‘aquest període. 

Durant aquest període, segons Rostovtzeff, es produiria un gran desenvolupament de les 

activitats de caràcter industrial (és a dir, artesanals), i d‘una agricultura orientada, en 

gran mesura, a l‘exportaciñ, com a conseqüència d‘una àmplia difusiñ de l‘economia 

monetària. Segons Rostovtzeff, no existia cap expressiñ per definir l‘economia egípcia 

d‘aquest període com la ―d‘economia nacional‖ (Rostovtzeff, 2002: 11). D‘aquesta 

manera Rostovtzeff aplicava el concepte de Volkswirtschaft de Bücher per a definir un 

sistema econòmic de l‘antiguitat. 

 

 En la utilitzaciñ de l‘exemple egipci, així com en els elements destacats, es fa 

evident l‘extensa utilitzaciñ que fa aquí Rostovtzeff del treball de Wilcken, publicat 

només un any abans. És important destacar aquest fet, perquè la interpretació que fa 

Rostovtzeff del paper del treball esclau en el conjunt de l‘economia egípcia es deriva 

                                                 
389

 Hem fet servir la traducciñ a l‘italià de l‘article, originalment publicat en rus, de Tommaso Gnoli i 

John Thornton (Rostovtzeff, 2002: 1-28). 
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també del treball de Wilcken, que portaria al jove investigador rus a establir les següents 

tesis: 

 

  ―in Egitto non si riscontra [...] quell‘elemento che, sulla base di un‘analogia tra l‘epoca 

della repubblica romana e alcuni elementi della storia economica delle città-stato greche, viene 

considerato il tratto essenziale dell‘economia di tutta l‘antichità -l‘utilizzazione di manodopera 

schiavile in agricoltura. Non sappiamo se fosse così anche nelle altre monarchie ellenistiche, ma 

io sono fermamente convinto che il ruolo della schiavitù nella loro vita sia sopravvalutato. Siamo 

inclini a giudicare sulla base delle informazioni frammentarie che ci parlano della vita della corte 

e dei potenti circondanti da centinaia, o financo migliaia di schiavi; su queste basi, tendiamo a 

trarre conclusioni anche sul ruolo della schiavitù nella vita del paese in generale, mi viene da 

pensare però che un attegiamento veramente critico verso la storia non ci autorizzi a tali 

conclusioni; le risultanze di una quasi totale assenza, nelle centinaia di documenti egiziani, di 

dati su un ruolo eccezionalmente importante della schiavitù nella vita produttiva dell‘Egitto 

c‘impognono di utilizzare con prudenza le informazioni frammentarie sugli schiavi domestici‖ 

(2002 [1900]: 8) 

 

 Llegit des de la perspectiva actual, resulta difícil pensar que en el moment en 

què Rostovtzeff escrigué aquestes línies encara no havia esclatat la Revolució Soviètica, 

i no existia encara una autèntica ―historiografia marxista‖ dedicada a l‘estudi de 

l‘antiguitat, en la qual es destaqués la importància de l‘esclavatge durant aquest període 

històric. Cap al 1900 la única obra ―marxista‖ d‘entitat dedicada a l‘estudi de 

l‘esclavitud antiga era la de Ciccotti (apareguda només un any abans), i per tant, el 

conjunt principal contra el qual es dirigia Rostovtzeff no estava format ni per 

―marxistes‖ ni per comunistes (tret dels propis Marx i Engels), sinñ pel grup dels 

anomenats ―economistes‖, de tendències majoritàriament liberal-democràtiques i 

socialistes, i que es caracteritzaven per la defensa de l‘aplicaciñ de l‘esquema històric 

d‘Adam Smith a la història antiga, front a la resistència de la conservadora escola 

acadèmica alemanya. Però això no invalida el fet que el debat que esclataria diverses 

dècades més tard, entre historiadors ―marxistes‖ i els anomenats ―antimarxistes‖ sobre 

el paper de l‘esclavatge en l‘antiguitat, partiria, en essència, dels mateixos plantejaments 

teòrics dels quals es mogué el debat previ entre ―historiadors‖ i ―economistes‖. Cal 

destacar aquest fet, perquè al fragment citat, Rostovtzeff planteja bona part dels trets 

essencials de la crítica de la interpretaciñ marxista ortodoxa del paper de l‘esclavatge en 

l‘antiguitat que han fet els seus adversaris. Aquesta es basa, principalment, en dos 

punts: 
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1. La generalització de determinats contextos geogràfics i històrics (algunes 

poleis de la Grècia clàssica, la Roma republicana) de l‘antiguitat en què el 

treball esclau tingué una gran importància, a tota la història antiga. 

2. La generalització de certes fonts, en què es posa de manifest la gran 

presència d‘esclaus en algunes cases (oikos) de l‘elit, a tota la societat 

egípcia. 

 

 La base dels plantejaments de Wilcken i Rostovtzeff es deriven de la conferència 

que pronuncià Meyer en 1898, on també trobem molts dels punts principals de la crítica 

a la interpretació marxista del segle XX, però al mateix temps, Wilcken i Rostovtzeff 

donen un pas més enllà que el seu predecessor. Tal i com hem vist més amunt, Meyer 

associava el treball esclau a l‘assalariat de l‘època moderna, i, d‘aquesta manera, 

associava el desenvolupament de les economies de tipus ―capitalista‖, amb formes 

d‘explotaciñ intensiu del treball. En la visiñ conservadora, i en certs aspectes pre-liberal, 

de Meyer hi havia una crítica a aquest aspecte de l‘economia ―capitalista‖, que havia 

destruït les velles relacions econòmiques de tipus patriarcal, característiques de ―l‘edat 

mitjana‖ de la Grècia homèrica, en què la massa de la poblaciñ tenia garantida la 

subsistència, i no era explotada fins a extrems intolerables. Una visió negativa de 

l‘economia capitalista que Meyer combina amb una consideraciñ positiva del 

creixement de les ciutats, la interculturalitat i el desenvolupament de la ciència, propis 

de les èpoques de major desenvolupament econòmic a la Grècia clàssica, el mediterrani 

hel·lenístic, i la Roma clàssica. Meyer mantenia així una combinació de contrastos, en 

la qual cap societat podia ser valorada des d‘un punt de vista totalment positiu (si bé, 

Meyer, demostra una visiñ més positiva dels períodes d‘expansiñ de l‘economia i la 

cultura urbana, que no pas per la societat patriarcal de l‘edat mitjana). 

 

 Wilcken i Rostovtzeff, en canvi, proposen una visió diferent a la de Meyer. 

Segons ells, sí hauria existit un període històric del qual es podia extreure una valoració 

global positiva: l‘Egipte hel·lenístic; front a altres períodes, com el de la Roma 

republicana, en què la valoració general era més aviat negativa. Per a Rostovtzeff, 

durant l‘antiguitat s‘hauria desenvolupat un ―capitalisme sa‖, que era el de l‘Egipte, 
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front a un ―capitalisme insà‖, que era el romà.
390

 En aquesta divisiñ l‘esclavatge juga un 

paper essencial, mentre a l‘Egipte el treball esclau hauria tingut un caràcter insignificant 

en termes macroeconòmics, a l‘economia romana, pel contrari, hauria jugat un paper 

essencial. I en aquest punt cal tenir en compte un aspecte de gran importància: mentre 

en el cas egipci, Rostovtzeff havia utilitzat a Wilcken com a font d‘informaciñ principal, 

en el cas romà havia fet servir a Mommsen i a Max Weber, com a fonts principals.
391

 

Rostovtzeff fa servir, per tant, a autors amb perspectives historiogràfiques molt 

diferents, i fins i tot confrontades, per a descriure societats i períodes històrics diferents. 

Cal recordar que a pesar del seu llenguatge modern, Mommsen havia adopta els 

elements principals de l‘esquema progressista a la Història de Roma¸ i que aquesta 

constituí la base historiogràfica principal sobre la qual fonamentà la ―teoria de l‘oikos‖. 

A diferència de Meyer, Mommsen no atribuïa a l‘esclavitud romana una importància 

únicament quantitativa, sinó també la considerà com un dels seus trets característics 

principals (d‘acord amb la concepciñ liberal –d‘arrel il·lustrada i escocesa- de 

l‘evoluciñ de les relacions de treball al llarg de la història). Per altra banda, Max Weber 

seguia, d‘una forma encara més estricta que Mommsen, l‘esquema històric progressista 

liberal.  

 

 A conseqüència d‘això, Rostovtzeff presenta una descripciñ dels sistemes 

econòmics ―capitalistes‖ de l‘Egipte hel·lenístic i de la Roma republicana, com a dues 

realitats totalment diferents, on pràcticament no trobem cap tipus de coincidència o 

confluència. Així, front a la visiñ altament positiva de l‘economia egípcia que realitza 

Rostovtzeff, que sembla correspondre‘s a l‘ideal del liberalisme econòmic del lassaiz-

faire d‘Adam Smith, la seua descripciñ de l‘economia romana presenta un panorama 

molt diferent. Segons Rostovtzeff, el ―capitalisme‖ romà s‘hauria fonamentat en una 

sèrie d‘aspectes molt diferents, que podem enumerar, de forma resumida, en els 

següents elements: 

                                                 
390

 Rostovtzeff fou un dels primers autors en utilitzar el terme ―capitalisme‖ en un sentit positiu, mentre 

que en la major part de la literatura del segle XIX aquest terme comportà una concepció fonamentalment 

negativa (que és la que trobem en els escrits de Marx i Mommsen), front al concepte ―d‘economia lliure-

canvista‖, que seria utilitzat en un sentit fonamentalment positiu (tal i com es fa present, per exemple, a 

Bücher). A partir del segle XX es començarà a difondre aquest ús del terme ―capitalisme‖ en un sentit 

genèric, més enllà de connotacions positives o negatives, si bé, encara en l‘actualitat s‘observa una 

tendència a utilitzar aquest terme per part d‘aquells que sñn crítics amb aquest sistema econòmic, front a 

aquells que en sñn partidaris, entre els quals predomina la utilitzaciñ del concepte ―economia de mercat‖. 
391

 Tal i com demostra el discurs que Rostovtzeff segueix en aquesta part del seu article, i el fet que 

constituisquen els únics autors que cita de forma explícita (Rostovzeff, 2002 [1900]: 13). 
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1. La tendència a la concentració de terres en poques mans, la qual cosa donaria 

lloc a la creació de grans latifundia, treballats per esclaus, i amb una 

producciñ orientada a l‘exportaciñ. 

2. El gran desenvolupament de les activitats especulatives (tant pel que fa al 

capital immòbil, com són les cases, com el mòbil, que són els diners). 

3. L‘explotaciñ (o ―depredaciñ‖) dels recursos de les províncies, que serien 

objecte d‘interès principal per als ―burgesos‖ romans, això és, els membres 

de l‘ordre eqüestre. 

4. La utilització i intercanvi dels contractes públics, que serien font de recursos 

econòmics per als ―capitalistes‖ romans, i al mateix temps, objecte 

d‘especulaciñ. 

 

 Aquests serien els elements característics del ―capitalisme romà‖, que 

Rostovtzeff descriu amb un caràcter clarament negatiu. El primer d‘aquests, Rostovtzeff 

el deriva de la lectura de les obres de Mommsen i Max Weber, que segons ell, 

mostraven ―de forma clara‖, de quina forma s‘havia desenvolupat el ―capitalisme 

romà‖, i que es convertien, al mateix temps, en la seua font d‘informaciñ principal sobre 

la importància del treball esclau en l‘economia romana, tal i com podem observar als 

següents fragments: 

 

  ―L‘agricoltura è senza alcun dubbio il centro della vita economica di Roma nel 

momento della sua fioritura. Se tendenza capitalistica c‘è, essa si deve manifestare, per questa 

ragione, in primo luogo e principalmente nell‘agricoltura Ed effetizamente, come mostrano con 

estrema chiarezza i lavori di Mommsen, Weber, etc., si possono seguire le tracce di questa 

tendenza [...] a partire dell‘epoca di Catone [...] 

  Concretamente, questa tendenza capitalistica si manifesta soprattuto nella progressiva 

scomparsa della piccola proprietà e nell‘apparizione al suo posto di proprietà signorili più o 

meno grandi. [...] 

 dato il costo relativamente elevato della manodopera libera e soprattuto il modo di considerare i 

lavoratori non liberi, gli schiavi [...] come un capitale, era del tutto naturale, nel mettere a frutto 

le proprietà, ricorrere [...] a ―greggi‖ di schiavi, che potevano trattare peggio degli animali stessi 

[...] 

  Le guerre vittoriose [...] resero l‘acquisto di schiavi un investimento ventaggioso, in 

considerare del loro basso prezzo: la piccola proprietà cerealicola fu progressivamente 
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soppiantata da un‘agricoltura che traeva i suoi proffitti essenzialmente dall‘olio e dal vino ed 

utilizzava gli schiavi come principale forza-lavoro.‖ (2002 [1900]: 13-16). 

 

 El darrer aspecte constitueix un indicador de que aquestes grans ―plantacions 

esclavistes‖ orientarien la seua producciñ a l‘exportaciñ. Però Rostovtzeff no fa menciñ 

a aquest darrer aspecte, ja que l‘objectiu que guia tota l‘elaboraciñ d‘aquesta segona part 

del seu article era mostrar els elements ―negatius‖ d‘aquest tipus de capitalisme (i per a 

ell, l‘existència d‘una producciñ orientada a l‘exportaciñ constituïa un dels elements 

més positius d‘una economia). Entre aquests elements negatius, un dels principals el 

constitueix la mateixa esclavitud que, a diferència de Meyer (1898), Rostovtzeff 

considera un sistema d‘explotaciñ de l‘home per l‘home detestable, en cap cas 

equivalent al sistema dels treballadors lliures de l‘època moderna. D‘acord amb aquesta 

convicció, que es correspon a la ideologia fortament liberal de Rostovtzeff, aquest veia 

amb bons ulls el predomini del treball lliure a l‘Egipte hel·lenístic, on els propis petits 

camperols tenien la costum de dedicar una part de la seua activitat productiva a les 

activitats artesanals (o ―industrials‖, segons el llenguatge de Rostovtzeff). Aquest fet 

ens mostra el caràcter notablement més liberal de Rostovtzeff respecte a Meyer, la qual 

cosa ens explica perquè l‘autor rus concep l‘existència d‘un ―capitalisme‖ totalment 

positiu (com era el cas de l‘Egipte hel·lenístic), sense ombres ni contradiccions (de 

forma similar a com apareixia a l‘ideal teòric creat per Adam Smith en 1776). Una visiñ 

molt diferent a la que trobem al text de Meyer (1895), en el qual, a pesar de ser valorada 

de forma positiva l‘expansiñ de la ciència i de les ciutats, també són descrites de forma 

negativa certes pràctiques ―capitalistes‖, que havien destruït l‘antiga concòrdia ―entre 

classes‖, i havien creat un sistema polític més inestable, com a conseqüència de l‘ascens 

polític de les masses. Una concepció que no existia en la visió historiogràfica de 

Rostovtzeff abans del triomf de la revolució comunista a Rússia. 

 

 A l‘article de Rostovtzeff es produeixen, per tant, una confluència d‘una 

concepciñ de l‘economia antiga que, en línies generals, concorda amb la visió general 

de Meyer (1895), amb altres aspectes propis de la concepció liberal de la història antiga 

(que trobem des d‘Adam Smith fins a Mommsen i Weber), com és la importància 

fonamental del treball esclau a l‘economia romana, i el caràcter intrínsecament negatiu 

d‘aquest tipus de treball. De fet, Rostovtzeff arriba, fins i tot, a acceptar el fet que en el 

cas romà, el treball esclau arribaria a superar al lliure en l‘agricultura: ―qui il lavoro 
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libero sparisse quasi del tutto‖ (2002 [1900]: 16). Un fet que, en opinió de Rostovtzeff 

(i en contra de Meyer, 1898), arribaria a determinar el caràcter de l‘economia romana: 

 

  ―Malgrado il suo funzionamento di tipo capitalistico, questa economia di grandi 

piantagione, basata sugli schiavi, conserva, indiscutibilmente, tutti i tratti di un‘economia 

primitiva di tipo domestico [...] Ogni unità economica ha una vita propria e tenta, nei limiti 

possibile, di essere autosufficiente, senza ricorrere al commercio, al mercato. [...] La popolazione 

dell‘Italia, in particolare la popolazione rurale, è ancora lontana dal livello di sviluppo raggiunto 

dagli agricoltori degli stati ellenistici. [...] 

  Una tendenza di questo genere non permetteva all‘economia di uscire dalle sue forme 

primitive; essa permetteva miglioramenti nel lavoro della terra soltanto nei limiti di un 

incremento della forza-lavoro, ma non consentiva lo sviluppo dell‘industria e dell‘artigianato in 

Italia. Non vi era spazio in Italia per un‘industria destinata a soddisfare i bisogni di una classe 

povera e media, in quanto a causa dello sviluppo della schiavitù questa classe media e bassa 

s‘impoveriva o veniva del tutto esclusa dal lavoro produttivo e andava a costituire il proletariato 

delle città o della capitale.‖ (2002 [1900]: 16-17). 

 

 En aquest punt Rostovtzeff adopta plenament, com es pot observar, les tesis 

primitivistes de Rodbertus, Bücher i Weber. La unitat econòmica bàsica s‘hauria 

mantingut en l‘estructura familiar, que no s‘hauria alterat com a conseqüència de la 

utilitzaciñ de mà d‘obra d‘esclava per part dels grans propietaris, que expulsaven de les 

terres als petits camperols, al mateix temps que els negaven la possibilitat a ser empleats 

com a assalariats. La presència d‘aquest discurs historiogràfic en el pensament de 

Rostovtzeff, que contrasta amb la seua tendència general al ―modernisme‖, és possible 

que es derive, en bona mesura, del contacte personal que mantingué amb Max Weber 

durant aquests anys. Fruit d‘aquest contacte, Rostovtzeff elaboraria l‘article de Kolonat 

per al mateix Handbuch der Staatwissenschaften, on Weber publicà l‘entrada 

―Agrarverhältnisse im Altertum‖.
392

 

  

 No obstant això, Rostovtzeff també indica que la població esclava hauria arribat 

a substituir la de condició lliure al camp. Segons Rostovtzeff, el camperolat de condició 

lliure no hauria deixat de constituir mai ―la part essencial de la poblaciñ itàlica‖, però la 

                                                 
392

 L‘entrada de Weber fou publicada, per primer cop, en 1897-1898, i fou posteriorment ampliada i 

reeditada en 1909, que és la versió a la qual hem tingut accès. En aquesta segona versió, Weber finalitza 

fent referència a l‘entrada Kolonat de Rostovtzeff.  
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seua situaciñ econòmica resultaria deplorable: ―il contadino era povero e a mala pena 

soddisfaceva i suoi bisogni fondamentali‖ (2002 [1900]: 17).  

 

 Per altra banda, Rostovtzeff tampoc arriba a adoptar una concepció plenament 

―primitivista‖ de l‘economia romana, sinñ que, més aviat, la considera una mena 

―d‘economia mixta‖. Segons Rostovtzeff, durant el període de màxima expansiñ, Roma 

posseí una sèrie d‘elements plenament ―capitalistes‖. La qüestiñ era que aquests no 

havien sorgit de la ―lliure competència‖ entre els membres de la pròpia comunitat, sinñ 

que havien sigut el resultat de l‘enorme aportaciñ de capitals que havien causat les 

successives conquestes de l‘època republicana, que havien portat a la transformaciñ 

d‘un sistema econòmic i polític basat en la polis, a una ―economia estatal‖ de caràcter 

mundial. I en aquest procés, Rostovtzeff atorga un paper fonamental al 

desenvolupament dels ―contractes públics‖ a la Roma antiga. Un tema que, com ja hem 

vist, havia sigut investigat pel propi Rostovtzeff per a l‘obtenciñ del diploma de 

Magister en filologia clàssica, i que posteriorment apareixeria publicat en alemany el 

1902. En el moment de redacció de l‘article de 1900, Rostovtzeff es trobava, per tant, 

immers en l‘estudi del funcionament dels contractes públics, la qual cosa li aporta un 

coneixement d‘una important font de capitals per a alguns romans (segons Rostovtzeff, 

sobre tot, membres de l‘ordre eqüestre), que no havien tingut en compte pràcticament 

cap dels estudis econòmics elaborats amb anterioritat.  

 

 Els contractes públics incloïen, entre altres coses, el cobrament d‘impostos de 

l‘estat romà a les províncies, la qual cosa repercutí en el fet que es convertiren en una de 

les grans fonts de capital d‘alguns romans, els quals, al seu temps, convertien aquests 

contractes en font d‘especulaciñ. D‘aquesta manera es constituïren les societas 

publicanorum, que estaven formades, no només pels socis (socii), sinó també pels 

possessors d‘accions (participes), i d‘aquells que posseïen accions de la societat 

(partes), però no posseïen dret a vot (affines conductionis) (Rostovtzeff, 2002 [1900]: 

19-20). Segons Rostovtzeff, aquest sistema es convertí en una de les formes principals 

en què l‘expansiñ romana causà la difusiñ d‘una ―economia capitalista‖, si bé, es 

tractava d‘un ―capitalisme insà‖, ja que es basava en l‘especulaciñ, i no en la 

productivitat (2002 [1900]: 21). Un sistema que causava l‘enriquiment d‘uns pocs a 

base de l‘empobriment de la massa (i de l‘explotaciñ de les províncies), la qual cosa 

repercutia en l‘augment de la inestabilitat social. Així doncs, se‘ns posa de manifest que 
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Rostovtzeff, de la mateixa manera que Wallon, Mommsen i Weber, també tenia una 

visiñ negativa de l‘ascens de ―l‘aristocràcia financera‖
393

 com la representaciñ d‘un 

tipus de capitalisme negatiu, front a un altre positiu, que era aquell basat en la 

participació de tots els sectors de la població en la producció i el consum.  

 

 Un cop indicades aquestes característiques de l‘economia romana durant el 

període republicà, Rostovtzeff es pregunta sobre quines devien ser les causes que havien 

originat un sistema econòmic com aquest, en el qual havien conviscut elements propis 

d‘una ―economia natural‖ o domèstica, amb altres que eren de caràcter clarament 

―capitalista‖. I la resposta a aquesta qüestiñ es trobaria, segons l‘historiador rus, en la 

història: 

 

  ―La storia fornisce la chiave di questo enigma. Roma è passata direttamente da forme di 

vita primitiva al dominio dapprima dell‘Italia, e poi del mondo intero. A partire dell‘inizio della 

sua conquista, Roma non ha vissuto una vita economica naturale, né si è sviluppata in modo 

omogeneo. Lo sviluppo delle forme statali ha superato di gran lunga quello dell‘economia, ed è 

questa contraddizione che spiega come su un‘economia naturale siano venuti a innestarsi 

elementi, a prima vista estranei, di un‘economia nazionale sviluppata. Non dimentichiamo che 

tra le provincie romane figuravano l‘Asia e la Siria, il cui sviluppo economico era andato in 

modo lento e naturale, di pari passo con lo sviluppo delle forme statali. [...] Sulla base dello 

sviluppo del captialismo, che era il risultato dell‘economia dello stato romano, anche l‘economia 

dell‘Italia acquistò un carattere diverso; ma la sua sostanza non poté modificarsi [...]  

  Quindi, un capitalismo improduttivo, di pura speculazione, rappresenta la base della vita 

economica di tutta la repubblica romana. La sana economia nazionale delle monarchie 

ellenistiche, a causa della loro condizione politica di sottomissione, non è in grado di 

opporglirsi‖ (2002 [1900]: 22-23) 

 

 Així doncs, l‘economia romana s‘hauria desenvolupat d‘una forma ―no natural‖, 

respecte a l‘evoluciñ ―natural‖ de l‘Egipte i el Pròxim Orient, que es manifesta en 

―l‘economia sana‖ de les monarquies hel·lenístiques. L‘expansiñ militar d‘un poble 

―menys desenvolupat‖ com era el romà hauria causat, d‘aquesta manera, un desequilibri 

en l‘evoluciñ que haurien d‘haver seguit les economies hel·lenístiques. Un dels efectes 

d‘aquest desenvolupament ―no natural‖ o ―insà‖ de l‘economia romana, per mitjà d‘un 

tipus particular de capitalisme (un capitalisme ―pervers‖, podríem dir), seria la gran 

expansió que experimentà el treball esclau, tal i com podem observar a continuació: 

                                                 
393

 Vid. apartat 5. 3. 1. d. 
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  ―Il capitale introdusse soltanto una cosa: quel sistema innaturale di gestione economica 

che si chiama schiavitù, fenomeno che non è sorto in modo organico né è connesso all‘essenza 

della vita economica dell‘antichità, ma che è sorto per imposizione ed è scomparso con la stessa 

rapidità con cui si era manifestato; e di questo fenomeno hanno voluto fare uno dei fattori 

essenziali della vita economica di tutto il mondo greco-romano! Non c‘è alcun dubbio che nella 

vita economica nazionale, nel paese, nell‘agricoltura e persino nell‘industria, la schiavitù ha 

vissuto solo tanto lungo quanto durò la situazione economica anormale di Roma e dell‘Italia, 

solo finché non iniziò a sorgere l‘economia dell‘impero romano, dall‘unione delle economie 

delle sue diverse parti. Anche qui, come d‘altronde per il mondo ellenistico, non dobbiamo 

permettere che influiscano su qualsiasi giudizio possiamo formarci sulla vita economica del 

paese le familiae di parecchie centinaia di schiavi, adette alla dimora o alla villa dei grandi 

magnati‖ (2002 [1900]: 22-23). 

 

 El predomini del treball esclau en l‘economia romana seria, per tant, un fenomen 

que es produiria només de forma circumstancial, com a conseqüència de la confluència 

d‘una sèrie de causes político-militars (les victòries obtingudes per l‘exèrcit romà), i 

econòmiques (l‘arribada de grans masses de capitals), que es produïren durant un 

període històric concret (l‘època republicana). En aquest punt Rostovtzeff segueix 

plenament a Meyer (1898), i s‘oposa radicalment a la concepciñ de l‘esclavatge com un 

element estructural del món antic, que trobem en Adam Smith, Marx, Bücher i Weber 

(entre molts altres autors). No obstant això, Rostovtzeff coincidia amb aquests, i en 

contra de Meyer, amb la idea de que l‘esclavatge constituïa un sistema ―no natural‖ de 

gestió econòmica. 

 

 La situació econòmica que acabem de descriure experimentaria una 

transformaciñ amb l‘establiment del règim imperial per part d‘August. La instauraciñ 

d‘aquest nou sistema polític fou el resultat, segons Rostovtzeff, de la impossibilitat 

d‘unir a la dependència d‘una ―ciutat-estat‖, un estat que abraçava tot el mñn greco-

romà, la qual cosa produí la caiguda de l‘estructura política republicana, i l‘apariciñ 

d‘un nou ―compromís‖ en la forma del poder imperial. Un règim que, a pesar 

d‘autorepresentar-se com una ampliació dels poders de les magistratures republicanes, 

significava l‘establiment, de facto, del mateix tipus de règim que existia a les 

monarquies hel·lenístiques (Rostovtzeff, 2002 [1900]: 23). 
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 A partir d‘aquest moment, l‘economia romana comença a experimentar una 

profunda transformaciñ com a conseqüència d‘una sèrie de reformes dutes a terme pel 

poder imperial. La primera d‘aquesta fou la supressiñ dels contractes públics, ja que el 

cobrament d‘impostos passà a situar-se sota el control de l‘estat, la qual cosa disminuí 

fortament les activitats especulatives, i com a conseqüència, debilità els grups socials 

que havien aconseguit un ascens gràcies a aquest tipus d‘activitats. Per altra banda, 

l‘emperador passà a la concentraciñ d‘un gran nombre de terres sota el seu poder, a 

partir de l‘expropiaciñ de molts dels antics latifundistes (procedents d‘aquells que 

l‘emperador considerà enemics, o bé, possibles enemics), i la seua repartició entre petits 

productors arrendataris. Segons Rostovtzeff, a partir d‘aquest tipus d‘accions, els 

emperadors romans pretengueren lluitar contra aquells fenòmens que eren conseqüència 

de la ―vida anòmala‖ de la república romana: per un costat els latifundis, per l‘altre 

l‘esclavatge (Rostovtzeff, 2002 [1900]: 24). Dos objectius que, segons Rostovtzeff, 

foren assolits plenament per l‘emperador, convertint-se, d‘aquesta manera, en un dels 

pioners en destacar que el descens de la mà d‘obra esclava s‘hauria començat a produir 

ja, durant el període anterior al segle III d. C.: ―La riapparizione della piccola proprietà 

face sparire, ben inteso, la schiavitù; le nuove proprietà private che apparvero in 

quest‟epoca [...] passarono a quello stesso sistema economico che regnava nelle 

proprietà imperiali, cioè ai coloni.‖ (Rostovtzeff, 2002 [1900]: 25). A partir d‘aquí, 

Rostovtzeff conclou que: ―In generale, l‟impero si fonda su basi economiche molto più 

sane.‖ (2002 [1900]: 25). 

 

 A partir d‘aquí, es fa present, l‘existència d‘una concepciñ notablement positiva 

dels règims de tipus monàrquic per part de Rostovtzeff, que els considerava una eina 

eficaç a l‘hora d‘introduir reformes sobre el sistema econòmic existent, i reconduir-lo en 

la direcció adequada. En aquest context, cal tenir en compte el fet que el règim imperial 

rus havia iniciat un vast projecte de reformes liberalitzadores des de la dècada de 1860, i 

que continuà desenvolupant-se fins a l‘esclat de la Revoluciñ de 1917. Un tipus de 

reformes que serien recolzades pel partit liberal moderat dels cadets, del qual formava 

part Rostovtzeff. Un fort component ideològic, que ens explica perquè Rostovtzeff no 

es fixa, a diferència d‘Eduard Meyer, en el fet que un dels resultats de l‘establiment 

d‘aquest tipus de mesures liberalitzadores era, precisament, l‘augment de les activitats 

especulatives. Per a ell, el reformisme del règim imperial només es podia relacionar 

amb la difusiñ d‘aquells elements que eren propis d‘una ―economia sana‖. 
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 A pesar d‘això, el règim imperial romà no aconseguiria perpetuar el bon 

funcionament de l‘economia, i aquesta retornà a fenòmens menys positius a partir d‘un 

determinat moment, com són, una nova expansió dels latifundis, i amb aquests, de les 

formes de dependència personal (que en aquest cas sñn d‘un tipus diferent a 

l‘esclavitud). El ràpid retrocés que experimentaria l‘economia romana durant el segle IV 

d. C., respecte als grans nivells d‘expansiñ experimentats durant l‘època prèvia (que 

segons Rostovtzeff permetrien parlar d‘una autèntica ―economia mundial‖), resultava 

explicable, en part, perquè, en realitat, durant tot aquest període havien sobreviscut, en 

bona part de l‘Imperi romà, sistemes econòmics propis de ―l‘economia natural‖. En 

aquest punt, Rostovtzeff s‘apropa molt a la interpretaciñ de Max Weber (1896) del 

sistema d‘intercanvis comercials dels romans, com un sistema limitat a les zones 

costeres, i que no arribaria a alterar les zones d‘interior. Una interpretaciñ que 

Rostovtzeff no considera contrària a la seua interpretaciñ general de l‘evoluciñ 

econòmica, ja que en la seua opinió, els períodes de màxim desenvolupament de les 

economies hel·lenística i romana resultaven equiparables a l‘Europa del segle XVIII, i 

no a la del segle XIX, en què havia experimentat un desenvolupament desconegut en 

cap període anterior (especialment, pel que fa al fenomen de la ―Revoluciñ Industrial‖).  

 

 Rostovtzeff renuncia a anar més enllà en l‘explicaciñ de les causes del procés 

d‘involuciñ experimentat per l‘economia romana durant l‘època tardorepublicana, ja 

que, segons ell, no es disposaven de dades suficients per arribar a cap conclusió 

definitiva. A pesar d‘això, la seua conclusiñ del fenomen és que la història del 

desenvolupament de l‘economia durant els períodes hel·lenístic i romà és podia resumir 

com una lluita entre ―l‘Orient‖ i ―l‘Occident‖, tant en el pla polític com en l‘econòmic. 

Segons Rostovtzeff: 

 

  ―Mentre in Occidente domina questo capitalismo insano, l‘Oriente conosce una vita 

economica sana, e le diverse monarchie ellenistiche raggiungiono la loro piena fioritura 

economica, creando una economia nazionale nel senso moderno del termine. [...] 

  Per qualche tempo, sembra che l‘Ellenismo, sotto la tutela degli imperatori, conduca di 

nuovo il mondo civile sulla via di uno sviluppo sano. Ma questo nuovo movimento è effimero, e 

il mondo antico si irrigidisce nelle forme dell‘economia primitiva e domestica dell‘Occidente, 

che l‘Ellenismo non era in grado di vincere completamente, che ha sempre vissuto come sostrato 
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di tutto lo sviluppo economico dell‘Occidente e che ha infine conquistato l‘Oriente‖ (2002 

[1900]: 28). 

 

 La història de l‘evoluciñ econòmica de l‘antiguitat es podia resumir, per tant, 

com la d‘una victòria provisional del capitalisme sobre les formes econòmiques més 

primitives que, no obstant, renaixerien i s‘acabarien imposant a les formes més 

desenvolupades. Un fenomen que s‘hauria produït com a conseqüència de la imposiciñ 

política de Roma, que posseïa un sistema econòmic notablement més retardat, sobre el 

―modern‖ Orient de les monarquies hel·lenístiques. 

 

 Rostovtzeff mantindria, al llarg de la seua vida, aquesta concepció notablement 

més positiva del món hel·lenístic respecte al romà. Fins i tot, en el moment en què 

aquestes monarquies es converteixen en províncies de Roma, Rostovtzeff manté la idea 

de que la part més important de l‘activitat econòmica es desenvoluparia a les províncies, 

i no al centre de l‘imperi. Es tracta d‘una concepciñ que ens crida l‘atenciñ si la 

comparem amb la majoria d‘obres realitzades en el continent europeu fins aleshores, en 

les quals predominaria una concepció notablement eurocèntrica, amb una major atenció 

cap a la Grècia i Roma clàssiques, que cal als territoris orientals, els períodes 

hel·lenístics, i la situació a les províncies romanes. És molt possible, que en aquesta 

preferència de Rostovtzeff per ―l‘Orient‖ influís la seua procedència del país rus, que es 

troba situat al marge oriental del continent europeu, i que ha mantingut una relació 

cultural més directa amb l‘anomenat ―Imperi romà de l‘Orient‖, és a dir, Bizanci, a 

través de la religiñ i l‘alfabet. Ens trobem, a més a més, durant el període previ a la 

Primera Guerra Mundial, quan Rússia estava estenent el seu poder per la zona de 

Grècia, Macedònia, i la posterior Iugoslàvia, com a conseqüència de les pèrdues que 

Turquia acabava de sofrir en aquests territoris. No resulta estrany, per tant, descobrir 

aquest interès pel món hel·lenístic i oriental per part de Rostovtzeff. 
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6. 2. 2. L’ESTRUCTURA SOCIOECONÒMICA DE L’ANTIGUITAT SEGONS 

WEBER (1909)
394

 

 

  

 L‘any 1909 es produí una nova intervenciñ en el debat sobre l‘economia antiga 

per part de Max Weber a partir de la realitzaciñ de l‘entrada ―Agrarverhältnisse im 

Altertum‖ [―Relacions agràries en l‘antiguitat‖], per al Handbuch der 

Staatwissenschaften [―Manual de l‘economia estatal‖].
395

 Aquesta constituïa la revisió i 

ampliaciñ de l‘entrada ―Agrargeschichte des Altertums‖ [―Història agrària de 

l‘antiguitat‖], del mateix Handbuch..., que havia aparegut publicat, per primer cop, entre 

els anys 1897 i 1898, la qual cosa ens indica que Weber no abandonà el seu interès pel 

debat sobre l‘economia antiga durant tot el període que va, des de la realitzaciñ de la 

seua tesi d‘habilitaciñ entre els anys 1889-1891 (en què ja s‘interessa, de forma pionera, 

per les tesis de Rodbertus), a la publicaciñ de l‘Agrarverhältnisse el 1909. De fet, tenim 

constància de que Weber no abandonà aquest interès fins al final de la seua vida,
396

 a 

pesar de que a partir del 1900, es començà a orientar-se, cada cop més, a les 

preocupacions de tipus sociològic que donaran lloc a l‘Ètica protestant i l‟esperit del 

capitalisme (1904-1905). 

 

 Aquí ens hem detingut a l‘estudi de l‘Agrarverhältnisse (1909), perquè 

constitueix la última gran intervenció de Weber en el camp de l‘economia antiga, i la 

que presenta un panorama més complet i un nivell de dades recopilades i d‘anàlisi més 

elevat. El text constitueix, de fet, la base fonamental sobre la qual elaborarà Moses I. 

Finley, la que constitueix una de les interpretacions de l‘economia antiga més influents 

                                                 
394

 La nostra anàlisi de l‘obra de Weber significa aquí. Això significa que no tenim en comptes altres 

obres posteriors, com el conjunt de manuscrits publicats de forma pòstuma per Marianne Weber sota el 

títol Wirtschaft und Gesellschaft (1922), en el qual apareixen diverses consideracions de M. Weber sobre 

la instituciñ de l‘esclavatge, i el seu paper en l‘economia i la societat antigues (Weber, 1969 [1922]). 

Front a altres estudis (p. ex. F. Maestro, 2005), que prioritzen l‘estudi del conjunt de l‘obra de Weber com 

el fruit d‘un pensament conebut, des d‘un principi, com un tot coherent, aquí hem preferit realitzar una 

anàlisi de caràcter més ―historicista‖ o ―arqueològic‖ (Foucault, 1999a), ja que considerem que el 

pensament dels investigadors evoluciona de forma significatia al llarg de les seues vides. En tot cas, no 

descartem l‘anàlisi de Wirtschaft und Gesellschaft en posteriors recerques sobre el complex i interessant 

pensament historiogràfic de Weber. 
395

 Aquesta ha sigut objecte d‘estudi per part de Love (1986a, b) i Capogrossi Colognesi (1990: 262-291; 

2000: 308-412).  
396

 Tal i com es posa de manifest amb la publicació pòstuma dels seus manuscrits, sota el títol Economia i 

societat (Wirtschaft und Gesellschaft, 1922), en la qual hi ha una part important dedicada a l‘estudi de 

l‘economia antiga, i les particularitats dels sistemes econòmics basats en l‘esclavatge, en contrast amb 

altres sistemes de producció. 
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de la historiografia actual, fins al punt que ha adquirit el caràcter de ―paradigma‖ en el 

món anglosaxó.
397

 Per altra banda, altres escoles historiogràfiques, com la italiana 

―Escola Gramsci‖, si bé no han adoptat plenament el discurs historiogràfic de Weber 

(cosa que sí ha fet Finley), sí que han pres molts dels elements de la seua anàlisi, la qual 

cosa ha permès a als autors d‘aquesta escola assolir un elevat nivell de precisiñ 

analítica, en l‘estudi de l‘economia antiga.
398

 Tant aquests, com Finley, ens han posat de 

manifest, des de les dècades de 1960 i 1970, la gran utilitat de Weber com a punt de 

confrontació amb la teoria de Marx i Engels, especialment, en el camp de la història 

antiga, ja que el propi Weber es dedicà amb entusiasme a l‘estudi de l‘obra de Marx, i a 

la seua comparació amb els treballs de Mommsen, Rodbertus, Bücher, E. Meyer i 

Rostovtzeff, arribant a un nivell de coneixements i d‘anàlisi de l‘economia antiga 

difícilment igualables. Per altra banda, tota l‘obra de Weber posseeix un alt nivell 

d‘interès per a la historiografia del segle XX, perquè aquesta seria objecte d‘estudi pels 

investigadors soviètics a partir de la dècada de 1920, en què es dedicaren a la 

recopilació, traducció, publicaciñ i estudi, de les principals obres dedicades a l‘anàlisi 

de l‘economia antiga (Raskolnikoff,  1975: 32).
399

 Aquest fet és d‘una gran importància, 

perquè en la historiografia soviètica posterior descobrim la utilització, i el 

desenvolupament en major mesura, d‘algunes de les principals tesis de Weber, d‘una 

forma més inconscient que conscient. L‘obra de Weber posseïa moltes reflexions sobre 

el caràcter de l‘economia antiga que no havien arribat a ser realitzades per Marx, i que, 

al mateix temps, estaven fetes des de premisses molt similars a les d‘aquest, com a 

conseqüència de la seua vinculaciñ a l‘economia política decimonònica, el seu interès 

pels aspectes socials, i el seu progressisme històric. 

 

 A partir d‘aquí, resulta interessant destacar que l‘origen de l‘ampliaciñ de Weber 

de l‘article de les ―relacions agràries‖ del Handbuch, es troba basat, en gran mesura, en 

la publicació dels treballs de Meyer (1898), Wilcken (1899) i Rostovtzeff (1903, 

1905).
400

 Entre aquests, destaca sobre tot l‘atenciñ de Weber pel jove investigador rus, 

al qual llegiria amb gran atenció, fins al punt que adoptaria diverses de les seues tesis, i 

                                                 
397

 Vid. Lo Cascio (1991), Molina Vidal (1997). L'obra en què Finley exposa d'una forma més completa la 

seua interpretació de l'economia antiga és The Ancient Economy (Finley, 1974a). 
398

 Vid. Carandini (1979, 1988), Lo Cascio (1991) i Schiavone (1989a, 2002), entre altres.  
399

 L‘ Agrarverhältnisse fou publicat en rus el 1925 a Moscou. Entre els anys 1923 i 1925 foren publicats 

també en rus els treballs de Meyer (1895, 1898) i Bücher (1893) (Raskolnikoff, 1975: 32). 
400

 Geschichte der Staatspacht in der römischen Kaiserzeit bis Diokletian (1902); Römische Bleitesserae. 

Ein Beitrag zur Sozial und Wirtschaftsgeschichte der römischen Kaiserzeit (1905). 
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adoptaria alguns dels seus plantejaments anteriors sobre aquestes qüestions. En 

conseqüència, resulta de gran interès la comparació de l‘article del 1900 de Rostovtzeff, 

en el qual aquest sintetitza les tesis bàsiques que defensarà en els seus dos treballs, 

publicats en alemany durant els anys successius, i que constituirien un dels materials 

principals sobre els quals treballaria Weber en l‘elaboraciñ de l‘ Agrarverhältnisse. 

 

 Aquí ens centrarem en l‘anàlisi de la ―Introducciñ‖ del treball de Weber (1909), 

en la qual trobem sintetitzats els punts essencials de la seua interpretació que tenien un 

caràcter més rellevant per al debat sobre el caràcter de l‘economia antiga,
401

 i del paper 

que jugava l‘esclavatge en aquesta. En aquest sentit, el primer que cal destacar d‘aquest 

text, és que Weber es manté fidel, en l‘essencial, a la concepciñ de l‘antiguitat dels 

―economistes‖, tal i com podem observar a continuació:  

 

  ―Il rapporto che si creò nel mondo antico tra feudalesimo cittadino ed economia di 

scambio non può non richiamare alcuni sviluppi medioevali [...] Bisogna comunque guardarsi 

dal fare continui accostametni tra le vicende dell‘antichità e i fenomeni medioevali e moderni: 

queste analogie, cosí portata di mano, si rivelano non di rado fallaci [...] La civiltà antica ha 

caratteri specifici, che la distinguono nettamente da quella medioevale e moderna.‖
402

 (Weber, 

1992 [1909]: 6)
 403

 

  

 Weber inicia la seua obra, per tant, mostrant la seua oposició clara als 

plantejaments historicistes de Meyer. Però al mateix temps, Weber accepta diversos 

punts de la interpretaciñ ―modernista‖, com l‘existència de fases històriques amb 

diferències clares dins la pròpia antiguitat, i la utilització de termes com el de 

―capitalisme‖ per a l‘antiguitat. Resulta interessant destacar que Weber utilitza en 

diverses ocasions el terme ―capitalisme‖ a la Història agrària romana de 1891 (d‘acord 

amb la tradició iniciada per Mommsen), però que aquest no apareix utilitzat ni una sola 

vegada a la conferència de 1896, com ha destacat John Love (1986a: 161). A partir 

d‘aquests canvis d‘actitud, ens sembla que es pot observar l‘evoluciñ del posicionament 

intel·lectual de Weber durant aquests anys. Així, en el treball de 1891, Weber sembla 

posicionar-se, en termes generals, en la línia interpretativa de Mommsen, caracteritzada 

per l‘anàlisi estructuralista de la història (a partir de l‘estudi dels elements jurídics i 

                                                 
401

 Per aquest motiu, ha sigut també objecte d‘interès per a Love (1986a, b) i Capogrossi Colognesi (1990: 

262-291; 2000: 308-412). 
402

 Cursives nostres. 
403

 Hem fet servir la traducciñ a l‘italià de B. Spagnuolo Vigorita (Weber, 1992). 
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econòmics) i l‘optimisme epistemològic; però també, per la utilitzaciñ d‘una 

terminologia moderna per a aproximar-se al passat, i l‘establiment de comparacions 

amb l‘època present. Així doncs, tant Mommsen com el primer Weber, es situen en una 

espècie de via intermèdia entre les dues posicions enfrontades al debat entre 

―primitivistes‖ i ―modernistes‖. Però al mateix temps, en aquells moments encara 

s‘havia iniciat el debat, per la qual cosa encara no s‘observa un ―posicionament‖ clar de 

Weber en aquesta època. La situació en 1896 és, pel contrari, molt diferent. En aquests 

moments, ja havien aparegut publicats els assaigs de Bücher i Meyer, i Weber es 

posiciona clarament del costat del primer, front a la crítica que li dirigí Meyer.  

 

 És possible que en aquests canvis també influïren les circumstàncies 

acadèmiques personals de Weber. Així, el text de 1891, constitueix la tesi d‘habilitaciñ 

de Weber, i per tant, és molt possible que no s‘atrevís a mostrar obertament la seua 

opinió sobre qüestions que podien causar desacord entre els acadèmics que decidirien el 

seu futur professional. En 1896, en canvi, Weber es trobava ja en possessió de la càtedra 

d‘economia política a Leipzig, de tal manera que disposava d‘independència per a 

mostrar d‘una forma més clara les seues pròpies opinions. Però a més, és possible que 

Weber també es mogués per una voluntat de defensar als seus companys d‘especialitat 

(els ―economistes‖), a més de conviccions científiques (l‘optimisme epistemològic i el 

progressisme), i polítiques (el liberalisme radial, el nacionalisme, i la preocupació per la 

―qüestiñ social‖). Des d‘aquest punt de vista, es comprèn que el modernista Eduard 

Meyer cités a la conferència de 1895 el treball de Weber (1981), però que a la de 1898 

no el cités ni una sola vegada, tot i que bona part del contingut d‘aquesta conferència 

constitueix una resposta a la que havia pronunciat Weber en 1896. En aquest sentit, ens 

sembla molt probable que Meyer es sentís ―traït‖, d‘alguna manera, pel clar 

posicionament del jove Weber del costat dels primitivistes. 

 

 Finalment, a la intervenció de Weber de 1909 es pot observar un nou moviment 

d‘aquest. En línies essencials, Weber es manté fidel a la interpretaciñ progressista de la 

història pròpia de l‘economia política clàssica, però al mateix temps, en aquest treball 

s‘observa també un profund estudi de diversos estudis realitzats per diversos 

historiadors ―modernistes‖ durant aquells anys (Beloch, Meyer, Wilcken, Rostovtzeff), 

la qual cosa el portà a matisar ―l‘esquematisme‖ excessiu dels plantejaments de Bücher, 
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i l‘acceptaciñ de diversos punts de la interpretaciñ modernista, tal i com podem observar 

a continuació: 

 

  ―La categoria introdotta da Rodbertus è stata adottata anche da Karl Bücher, che ha 

visto nell‘òikos il «tipo» di organizzazione economica caratteristico dell‘antichità. Attendendomi 

ai termini stessi della sua enunciazione, credo comunque di poter interpretare il discorso 

bücheriano come la costruzione «tipico-ideale». [...] Ciò non implica, è ovvio, che, 

temporalmetne o spazialmente, l‘òikos sia stato l‘elemento domiante di tutta l‘economia antica 

[...] 

  Nondimeno è chiaro che questa concezione dell‘antichità come esepmplificazione del 

tipo «economia dell‘ òikos» [...] doveva portare ad accentuare eccessivamente quelle componenti 

della storia economica antica che meglio si prestavano a questo scopo paradigmatico. Ciò suscitò 

negli storici l‘impressione che si volesse guardare sotto questa luce tutta l‘economia antica‖ 

(Weber, 1992 [1909]: 10). 

 

 El fragment posa de manifest, des del nostre punt de vista, que Weber es 

mantenia fidel, en l‘essencial, a la interpretaciñ de Bücher.  Destaquem això, perquè 

actualment predomina la interpretaciñ de les reflexions de Weber sobre l‘economia 

antiga com una mena de ―via intermèdia‖ o ―tercera via‖ entre les posicions de 

modernistes i progressistes. Això és cert en el sentit que Weber accepta diversos punts 

importants de la interpretaciñ modernista, com l‘existència de certs paral·lelismes amb 

l‘època moderna, del  ―capitalisme‖, i d‘importants diferències entre diferents fases 

històriques i societats de l‘antiguitat. Però si tenim en compte els pilars teòrics 

principals que caracteritzaven la corrent dels ―economistes‖ (segons la terminologia de 

Meyer) o ―primitivistes‖ (segons la terminologia actual), que sñn l‘optimisme 

epistemològic la creença en el progrés de la història, i la convicciñ de l‘existència d‘una 

sèrie d‘elements estructurals característics de l‘economia antiga que determinaven el seu 

endarreriment respecte a la moderna, arribem a la conclusió que Weber no havia deixat 

de pertànyer a aquest grup. Ans al contrari, nosaltres interpretem els canvis presos al 

1909 com una estratègia per a desmuntar els arguments dels seus adversaris, i crear una 

defensa molt més sòlida de la seua interpretaciñ de l‘economia antiga i de l‘evoluciñ 

general de l‘economia europea.  

 

 Un dels components d‘aquesta estratègia el constitueix la creaciñ de la teoria 

dels ―tipus ideals‖, de gran importància en la història de l‘epistemologia, i que Weber 
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desenvolupà també durant aquesta època. Weber va fer servir aquest concepte per a 

referir-se al fet que els conceptes utilitzats per les ciències socials per a definir la realitat 

constitueixen abstraccions d‘aquesta realitat realitzades amb finalitats analítiques 

(necessàries per a l‘activitat científica), però que no constitueixen la realitat en sí 

mateixa. D‘aquesta manera, Weber es manté en una via intermèdia entre l‘optimisme 

epistemològic extrem, que es fa evident en l‘obra de Bücher, per una banda; i les 

crítiques d‘autors com Nietzsche i Meyer a aquesta ―creença‖ en la capacitat de la 

història per a conèixer la realitat.  

 

 A partir d‘aquest principi, Weber estructura la defensa de les tesis de Rodbertus i 

Bücher, i al mateix temps, delimita la mesura en què ell les incorpora al seu discurs 

interpretatiu. És a dir, per a Weber, la ―teoria de l‘oikos‖ constituïa un instrument 

adequat per a interpretar l‘economia antiga, però no constituïa més que això: un 

instrument. A partir d‘aquí, podia ser utilitzat per a realitzar explicacions sobre el 

comportament general de l‘economia antiga, però això no significava que resultés 

aplicable a tots i cada un dels contextos històrics, geogràfics i socials del món antic, en 

el qual es produeixen una gran diversitat de situacions diferents. Segons Weber, el 

factor en què els estudis ―modernistes‖ havien demostrat el parcial error en què es 

trobaven Rodbertus, i fins i tot, ell mateix, era precisament el de l‘esclavitud. Així, 

Weber indica que: 

 

  ―il fenomeno non ha assunto di certo le dimensioni ipotizzate da Rodbertus, ma 

probabilmente neppure quelle che io stesso in passato ero propenso ad ammetere: su questo 

punto bisogna dar ragione ad Eduard Meyer e ad alcuni suoi allievi [...] 

  dobbiamo, a mio parere, riconoscere che lo sforzo [...] di individuare le caratteristiche 

specifiche dell‘economia antica, fra cui va annoverato indubbiamente anche il lavoro servile, ha 

portato frequentemente [...] anche nel mio caso, a sottovalutare alquanto la consistenza 

quantitativa del lavoro libero, come hanno dimostrato in particolare gli studi di Wilcken 

sull‘Egitto‖ (1992 [1909]: 14) 

 

 Weber es converteix, d‘aquesta manera, en el primer autor en reduir la 

importància que tradicionalment s‘havia atribuit al treball esclau a l‘economia antiga, 

des d‘una perspectiva estructuralista i progressista de la història, i no des dels 

plantejaments historicistes i modernistes de Meyer, Wilcken i Rostovtzeff. En aquest 

sentit, Weber es converteix en un rar exemple a la seua època, la qual cosa ens permet 
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comprendre també la importància de la seua obra a partir de la dècada de 1960, quan 

diversos autors de posicions marxistes, o pròximes a aquestes (com és el cas de Finley), 

comencen a incorporar la idea de que el treball esclau no havia tingut un paper tant 

omnipresent a l‘economia antiga com s‘havia tendit a considerar fins aleshores.   

 

 Tal i com es pot observar, l‘autor que aporta una investigaciñ més convincent en 

aquest camp és Ulrich Wilcken, i el seu treball sobre l‘economia egípcia. No obstant, 

l‘interès de Weber no es dirigeix tant cap al paper del treball esclau, com el lliure 

assalariat, que li sembla l‘element fonamental per a determinar el caràcter de 

l‘economia, d‘acord amb les tesis d‘Adam Smith i Marx. En aquest sentit, Weber indica 

que, per un costat cali admetre l‘existència del treball lliure assalariat a l‘antiguitat, així 

com d‘un sector artesanal de certa entitat. Però al mateix temps, calia no sobrevalorar la 

importància d‘aquests dos sectors econòmics a l‘antiguitat, tal i com podem observar a 

continuació: 

 

  ―non esiste un termine che corrisponda al nostro concetto di «lavorante artigiano», che 

deriva infatti dalle lotte medioevali contro il «maestro», anch‘esse estranee concettualmente al 

mondo antico. [...] il limitato potere di cui questa categoria godeva [...] non ha mai consentito di 

ottenere, come nel medioevo, una concentrazione giuridicamente garantita dell‘attività artigiana 

nella città [...] 

   esiste, nel mondo antico, la figura del salariato libero [...] Tali salariati compaiono in 

gruppi consistenti solo in qualità di braccianti ingaggiati nel periodo di raccolto o di opperai 

adetti alle opere publiche [...] per il resto essi costituiscono in genere un fenomeno sporadico e 

occasionale.‖ (1992 [1909]: 14-15). 

 

 A partir d‘aquí, Weber accepta l‘existència del treball artesanal i assalariat en 

aquells sectors que havien sigut destacats per Meyer (1898), però al mateix temps, 

demostra la seua poca importància jurídica (en el cas dels artesans) i quantitativa (en el 

cas dels assalariats). Aquest fet ens demostra el moviment general del debat que es 

comença a produir al voltant del 1900, de l‘esquematisme dels plantejaments de Bücher 

(1893) i de la primera conferència de Meyer (1895), a una acceptació cada cop major de 

la complexitat econòmica i social del món antic, que no resultava tan fàcil de reduir a un 

únic esquema explicatiu com en un principi havien cregut, tant els anomenats 

―primitivistes‖, com els ―modernistes‖. En aquest sentit, resulta important destacar la 

crítica de Weber als modernistes, segons la qual: ―Non c‟è niente di più pericoloso che 
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figurarsi in termini moderni le situazioni del mondo antico: chi lo fa, finisice col 

sottovalutare [...] le grande varietà di forme giuridiche‖ que existien en cada període 

històric (Weber, 1992 [1909]: 12). 

 

 Un cop tractades aquestes qüestions de caràcter preliminar, Weber es dirigeix al 

problema que, segons ell, tenia una major importància tractar de resoldre: ―esiste 

nell‟antichità, un una misura rilevante dal punto di vista storico-culturale, un‟economia 

capitalistica?‖ (1992 [1909]: 15). Una qüestiñ que, com hem vist, constituïa també el 

punt central dels anàlisis de Meyer (1895, 1898), Wilcken (1899), i de Rostovtzeff 

(1900). Però a diferència d‘aquests autors, la qüestiñ central que es planteja Weber no 

era si es podia parlar o no ―d‘economia capitalista‖ al mñn antic, sinñ si aquesta s‘havia 

manifestat en una mesura rellevant, amb la qual cosa canvia de forma substancial la 

perspectiva des de la qual observar el problema. Segons Weber, resultava evident que sí 

es podia parlar de l‘existència d‘un ―capitalisme‖, o més aviat, ―pràctiques capitalistes‖ 

a l‘antiguitat. Una afirmaciñ que contradeia a Marx, i amb la qual no estaven d‘acord 

amb molts economistes de l‘època de Weber, per la qual cosa aquest elabora una 

definiciñ de què era, allò que ell entenia per ―capitalisme‖: 

 

  ―per «capitale» si intende sempre un «capitale produttivo» privato [...] Si tratta cioè di 

beni che servono a ottenere un «profitto» nella circolazione. Per essere capitalistica un‘attività 

deve dunque fondarse in ogni caso sull‘«economia di scambio», e in duplice senso: se i prodotti, 

almeno in parte, devono diventare oggetti di circolazione, tali devono essere stati, a loro volta, 

anche i mezzi di produzione. Quindi, nel campo dei rapporti agrari, non riccade nel concetto di 

capitalismo lo sfruttamento da parte di un signore fondiario di coloro che gli sono personalmente 

soggetti, e che rappresentano per lui una fonte di rendite [...] È una situazione comune all‘alto 

medioevo [...] qui né la terra posseduta né le persone soggette sono «capitale», poiché in via di 

principio il dominio che si esercita sull‘una e sugli altri non è acquisto nella libera circolazione, 

ma si fonda piuttosto su un legame tradizionale, che vincola per lo piú entrambe parti.‖ (1992 

[1909]: 16). 

 

 Segons Weber, aquest tipus de ―senyoria de la terra‖ hauria existit a l‘antiguitat, 

i al costat d‘aquesta, també n‘hauria existit una altra basada en el fraccionament de la 

propietat i l‘arrendament en petites parcel·les. En aquest segon cas, la propietat de la 

terra es converteix exclusivament en una font de rentes, sobre la qual no s‘arriba a 

instaurar una empresa ―capitalista‖ (1992 [1909]: 16-17). Per a poder parlar de 
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―capitalisme‖ s‘havia de produir un elevat nivell de desenvolupament de ―l‘economia 

d‘intercanvi‖, la qual cosa incloïa el fet que ―els mitjans de producciñ‖ es convertiren en 

objecte d‘intercanvi, la qual cosa incloïa la terra i la mà d‘obra. Aquesta definiciñ 

sembla coincidir amb la de Marx, però en realitat, presenta una diferència important 

amb aquest, ja que quan parla de la conversiñ de que la mà d‘obra constituïa objecte 

d‘intercanvi, Weber no entén només la mà d‘obra lliure assalariada (que segons Marx, 

constitueix l‘element principal del mode de producciñ capitalista), sinñ també l‘esclava, 

com podem observar a continuació: 

 

  ―l‘azienda a schiavi [...] nella quale il terreno lavorato può tanto appartenere al 

conduttore quanto essere preso da questi in locazione. Sotto il profilo economico essa 

rappresenta senz‘altro un‘impresa «capitalistica»: la terra e gli schiavi infatti sono ogetto di 

libero scambio e rappresentano innegabilmente un «capitale»― (1992 [1909]: 18). 

 

 La situació que sembla tenir en ment aquí Weber és la de la Roma republicana, i 

concretament, la situació descrita pels agrònoms Cató, Varró i Columel·la, que havia 

estudiat amb atenció a la Història agrària romana (1891). Aquest sistema havia tingut 

una importància notable durant diversos períodes de l‘antiguitat, front al de la utilitzaciñ 

de mà d‘obra lliure assalariada, que havia sigut pràcticament inexistent a l‘època antiga, 

i que, pel contrari, tenia una gran importància a l‘època moderna. Respecte a aquest 

sistema, Weber indica que:  

 

  ―Oggi si è soliti riferire il concetto di «impresa capitalistica» solo a quest‘ultima forma 

di azienda, in quanto è da qui che nascono i problemi sociali caratteristici del «capitalismo» 

moderno. [...] A noi non sembra tuttavia che ci sia motivo di limitare il concetto di «economia 

capitalistica» ad una determinata forma di impiego del capitale [...] Intere epoche dell‘antichità 

[...] rivelaranno allora, in modo inequivocabile, una fisionomia spiccatamente «capitalistica».‖ 

(1992 [1909]: 19). 

 

 Així doncs, segons Weber, sí que es podia parlar ―d‘economia capitalista‖ per al 

mñn antic, en clara oposiciñ a l‘opiniñ de Marx, i d‘altres economistes (entre els quals 

es trobaven els propis Rodbertus i Bücher), en aquest camp. Però al mateix temps, 

Weber fa també èmfasi en el fet que a l‘antiguitat, hauria existit ―un capitalisme 

diferent‖ del de l‘època moderna, que posseïa una sèrie de característiques particulars, 

que influirien de forma determinant en l‘evoluciñ de l‘economia antiga. D‘aquesta 



832 

 

manera, Weber ens acaba demostrant que, a pesar d‘aquesta discrepància en la 

utilitzaciñ dels conceptes, coincidia amb l‘explicaciñ general pròpia de la concepciñ 

liberal progressista de la història basada en la ―teoria de les etapes‖. I en aquest punt, cal 

destacar que, d‘acord amb aquesta concepció, un dels elements característics e 

l‘economia antiga seguia sent, per a Weber, la importància de l‘esclavatge en 

l‘antiguitat, que explicava l‘escassa importància que tingué durant aquest període la 

inversió en el sector industrial. Un fet que havia impedit que es produís a l‘antiguitat el 

gran desenvolupament del ―capital fixe‖ que s‘havia produït durant els últims dos segles 

de la història europea (Weber, 1992 [1909]: 19). Aquesta influència negativa s‘havia 

produït, tant en el camp ideològic com en l‘econòmic: 

 

 Pel que fa a l‘àmbit ideològic, l‘esclavatge havia intensificat l‘actitud de 

―menyspreu al treball‖ que predominava a les cultures de l‘antiguitat. En aquest sentit, 

Weber sembla seguir la tesi de Tocqueville (1835),
404

 que posteriorment seria repetida 

per Cairnes (1862), i clarament en contra de Meyer (1898), per al qual no existia tal 

actitud de menyspreu al treball entre la massa de la poblaciñ treballadora de l‘antiguitat, 

sinó únicament entre les classes altes. 

 

 En l‘àmbit econòmic, la primera qüestió a la qual fa referència Weber és la 

teoria d‘Adam Smith, segons la qual, l‘esclau no sentia cap interès pel treball que 

realitzava, la qual cosa afectava de forma significativa al rendiment del seu treball, que 

era clarament menor al del ―treballador lliure‖, i a l‘escàs progrés tècnic que 

caracteritzava aquesta forma de treball. Aquest fet també convertien a l‘esclau en una 

mà d‘obra inútil per a determinades activitats productives, com el cultiu de cereal. Però 

encara més important, resultava per a Weber, la impossibilitat de que amb el treball 

esclau es produís la unió de diverses activitats productives en una mateixa àrea 

geogràfica en funció a un principi racional de rendibilitat econòmica, que era una de les 

característiques principals de l‘organitzaciñ empresarial moderna. A conseqüència de tot 

això, segons Weber: ―nell‟antichità non avrebbe potuto mai diffondersi un‟impresa 

capitalistica su larga scala che utilizzasse manodopera qualiicata organizzandola sulla 

base della divisione del lavoro.‖ (1992 [1909]: 24). Una organitzaciñ d‘aquest tipus 

                                                 
404

 "El americano de la orilla izquierda no desprecia solamente el trabajo, sino también todas las empresas 

qeu el trabajo hace prosperar. El dinero ha perdido a sus ojos una parte de su valor, persigue menos la 

fortuna que la agitación y el placer.‖ (1989a: 332-334). Vid. apartat 5. 3. 2. b. 
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només s‘arribaria a fer realitat en els ―grans oikoi‖ de contextos històrics i geogràfics 

molt determinats, i que destinarien la seua producció, principalment, a la satisfacció dels 

desitjos del propietari, i no a l‘obtenciñ de guanys per l‘exportaciñ de la producciñ.  

 

 En l‘atribuciñ d‘aquesta importància central de l‘esclavatge, com a fre per a la 

innovació tecnològica i el desenvolupament del sector industrial per mitjà de la inversió 

de capital (que constituïen els dos elements centrals de la Revolució Industrial 

moderna), es fa evident la importància de les observacions de Marx al volum I d‘El 

Capital (1867), que al seu temps es deriven de l‘obra de Cairnes (1862).
405

 En aquest 

sentit, considerem que sí es fa important la tesi de Backhaus (1975), sobre la 

importància de la Guerra Civil nord-americana en la configuraciñ d‘aquesta explicaciñ 

historiogràfica, si bé, en aquesta té un paper menys central el marxisme del que 

Backhaus li atribueix. En el cas de Weber, considerem que devia arribar a considerar 

aquesta tesi, en primer lloc, a partir de la lectura d‘El Capital de Marx, que estudià amb 

atenciñ a partir de l‘any 1902, en què passà a fer-se càrrec de la direcció de la revista 

Archiv für Sozialpolitik (Gerth-Wright Mills, 1972: 62). Però resulta molt possible, que 

Weber també llegís directament l‘obra de Cairnes (possiblement, a partir de la 

referència de Marx), ja que a l‘Agrarverhältnisse im Altertum, trobem moltes més 

referències a les particularitats del treball esclau de les que trobem a Marx (1867). 

 

 La tesi del determinisme del treball esclau en moltes de les característiques de 

l‘economia antiga, així com la seua falta de progrés tecnològic i desenvolupament 

econòmic major, passarà a tenir una gran importància entre la historiografia marxista 

del segle XX, així com en la interpretació de Finley i els seus seguidors.
406

 Per altra 

banda, cal tenir en compte també que la tesi que acabem de mencionar, no només tindrà 

una gran importància en la historiografia, sinñ també en els estudis d‘economia, fins al 

punt que es convertirà en un autèntic paradigma fins a l‘apariciñ, el 1974, de l‘estudi de 

Robert William Fogel i Stanley E. Engerman.
407

  

                                                 
405

 Vid. capítol 5. 4. 6. 
406

 Pel que fa a la importància d'aquesta tesi en la historiografia més recent, vid. Finley (1982) i Schiavone 

(2002). Als capítols següents estudiem amb més atenció la seua influència general en la historiografia 

marxista del segle XX. 
407

 Time on the Cross: The Economics of American Negro Slavery (1974). En aquesta obra, Fogel i 

Engerman posen de manifest que el treball esclau podia resultar altament productiu, en contra del 

paradigma establert als estudis d'economia, de que aquest resultava altament improductiu. Una tesi que 

procedia, com hem vist, de la Il·lustració escocesa (especialment, a partir d'A. Smith), per un costat, i de 
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 Un cop establerts aquests principis de diferenciació entre la utilització de la mà 

d‘obra esclava, característica de l‘antiguitat, i la mà d‘obra lliure assalariada, 

característica de l‘època moderna, Weber es dirigeix a examinar amb més detall les 

característiques de l‘economia antiga. Un cop arribats aquí, Weber es distancia dels seus 

predecessors ―primitivistes‖ (Rodbertus i Bücher, però també Marx), i distingeix entre 

diferents sistemes productius a l‘antiguitat: alguns que es podien classificar sense 

problemes dins la qualificaciñ ―d‘economia natural‖, on existia un escàs 

desenvolupament dels intercanvis i predominava l‘economia de l‘oikos; altres, que 

segons Weber, es podien qualificar de ―pràctiques capitalistes‖, ja que existia un alt 

nivell de desenvolupament dels intercanvis i de la utilització dels capitals; i finalment, 

un tercer grup, que serien les economies ―de transiciñ‖ d‘un sistema a l‘altre. El caràcter 

de l‘economia antiga faria que els períodes en què es produí un major desenvolupament 

de les pràctiques capitalistes, aquestes farien ús de l‘esclau, com la mà d‘obra principal. 

A partir d‘aquí, Weber passa a examinar les característiques principals que, segons ell, 

presentava ―l‘ús capitalista‖ de la mà d‘obra esclava, tal i com podem observar a 

continuació: 

 

  ―L‘uso capitalistico della manodopera servile ha delle caratteristiche economiche 

specifiche, che lo differenziano nettamente dal sistema del lavoro «libero». Innanzi tutto esso 

pressuppone la disponibilità di capitali molto piú ingenti da spendere nella forza-lavoro viva e da 

immobilizzare in essa all‘atto dell‘acquisto.‖ (1992 [1909]: 22). 

 

 Aquest era el primer element en què l‘esclavatge determinava el caràcter de 

l‘economia, segons Weber. A diferència del treball assalariat, la inversiñ inicial que ha 

de fer el propietari d‘esclaus és major, i després queda immobilitzada en un determinat 

sector econòmic. A aquest fet, s‘unien altres ―inconvenients‖, com l‘alta mortalitat que 

es presenta en aquesta mà d‘obra, la qual cosa significava una pèrdua econòmica 

important (a diferència del treballador assalariat), o l‘alta variabilitat dels preus dels 

esclaus, en funciñ de l‘activitat militar del moment. Segons Weber: ―un uso 

«capitalistico» di questa manodopera [...] trovava un limite invalicabile nella necessità 

di rifornire costantemente il mercato: presupponeva cioè delle guerre vittoriose.‖ (1992 

[1909]: 22-23). En aquest punt, es fa evident que Weber té en ment en cas de la Roma 

republicana, que ell considera el paradigma de l‘ús ―capitalista‖ de la mà d‘obra 

                                                                                                                                               
Carines i Marx, per l'altre, pel que fa als referents teòrics principals; i de l'oposició general del liberalisme 

decimonònic a l'esclavatge, per l'altre (vid. Davis, 1984). 



835 

 

esclava, com a conseqüència de les plantacions del tipus descrit per Cató i Varró, i de la 

interpretaciñ historiogràfica tradicional del fenomen de l‘expansiñ de l‘esclavatge a 

l‘antiga Roma. Weber no sembla tenir en compte aquí que la majoria dels esclaus 

comprats a l‘Atenes clàssica no procedien de la seua activitat militar, ni tampoc la 

informaciñ que Posidoni ens aporta, a través d‘Estrabñ (14. 5. 2), respecte a la 

importància de l‘activitat piratera en el proveïment dels esclaus romans. En tot cas, la 

tesi defensada aquí per Weber serà una de les que tindrà més èxit, pel que fa a la 

interpretaciñ de l‘esclavitud romana, en la historiografia del segle XX. 

 

 Weber traça, a més a més, una distinciñ entre els usos econòmics ―capitalistes‖ 

de la mà d‘obra esclava, respecte a aquells que no ho eren, i que, pel contrari, calia 

posar en relaciñ amb sistemes econòmics més ―primitius‖. En aquest sentit, jugava un 

paper fonamental el fet que l‘amo permetés a l‘esclau formar una família, o si, pel 

contrari, mantenia aquarterats a un conjunt d‘esclaus del mateix sexe (generalment 

masculí), amb l‘objectiu d‘obtenir el màxim rendiment econòmic possible. El primer 

tipus significava la renúncia a una part important del profit econòmic que podien els 

esclaus, i constituïa el tipus característic de l‘Orient, mentre que el segon tipus, 

predominaria a la Roma republicana: 

 

  ―la schiavitú patriarcale, che era la forma predominante in oriente, o dava allo schiavo la 

posizione di compagno domestico del signore o gli concedeva una famiglia propia. Nel secondo 

caso si rinunciava a priori ad ottenere il massimo possibile di profitto. Lo schiavo così sistemato 

versava al padrone dei tributi, diventando pertanto una fonte di rendita  e cessando di essere 

forza-lavoro [...] 

  una piena utilizzazione capitalistica della capacità lavorativa dello schiavo era possibile 

solo se questi non solo giuridicamente, ma anche di fatto, non si creava una propria famiglia: un 

sistema tipo caserma insomma‖ (1992 [1909]: 22-23) 

 

 A partir d‘aquest fragment es fan evidents dos fets. Per un costat, la distinció que 

traça Marx a El Capital I, respecte a l‘ús de la mà d‘obra esclava amb finalitats 

mercantils, que suposava un alt nivell d‘explotaciñ, respecte als sistemes més 

tradicionals, de tipus ―patriarcal‖, en què el nivell d‘explotaciñ era molt menor, i 

s‘observa un tracte molt més ―humà‖ dels esclaus.
408

 Weber recull aquest discurs 

interpretatiu d‘arrel posidoniana, però a diferència de Marx, es refereix a ―l‘esclavitud 

                                                 
408

 Vid. capítol 5. 4. 6. 
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patriarcal‖ com si constituís un concepte per si mateix. Una pràctica que es generalitzarà 

en la historiografia del segle XX, però que no trobem durant els segles anteriors.
409

 Per 

altra banda, el fragment constitueix una descripciñ pionera del ―sistema esclavista 

romà‖ de plantacions, que es convertirà en un objecte d‘interès cada cop major entre els 

historiadors del segle XX, fins a arribar a l‘autor que ha tingut una influència major a 

l‘època recent: Andrea Carandini.
410

 D‘acord amb aquest últim, i amb Toynbee (1965), 

Weber vincularia aquest segon sistema d‘explotaciñ ―esclavista‖ del treball esclau a 

l‘expansiñ militar de la societat en qüestiñ (que ens remet, de forma clara, al cas romà), 

de tal manera que l‘aturada de la política imperialista determinaria el canvi en la forma 

d‘utilitzar la mà d‘obra esclava, la qual cosa influiria en la transformació general del 

sistema econòmic, tal i com podem observar a continuació: 

 

  ―nei settori dove c‘era maggior consumo di lavoro servile -piantagioni, navigazione, 

industria mineraria [...]- la manodopera femminile non era utilizzabile. [...] ciò era possibile solo 

quando, divenendo cronico lo stato di belligeranza, era assicurato il continuo rifornimento del 

mercato. [...] Se il mercato non veniva rifornito per un periodo abbastanza lungo, l‘unico modo 

di garantire le nuove leve era quello di scioglere queste concentrazioni servili e ripristinare la 

vita familiare dello schiavo. L‘interesse cioè si spostava dalla ripruduzione dello schiavo visto 

come capitale allo schiavo in sé. Ma ciò comportava nuovamente la rinunzia ad uno sfruttamento 

illimitato della sua capacità lavorativa.‖ (1992 [1909]: 23). 

 

 Resulta evident que en la realitzaciñ d‘aquest esquema històric, basat en la 

història romana, Weber té en ment encara la explicaciñ de ―les causes de la decadència 

del món antic‖ que havia realitzat en 1896. Un esquema que es trobava corroborat en la 

última de les condicions essencials que, segons Weber, s‘havien de produir per a que 

fos possible la utilitzaciñ ―capitalista‖ de la mà d‘obra esclava: la disposiciñ d‘una 

abundància de terres de bona qualitat, i a baix preu. Una condiciñ que s‘havia produït a 

l‘Amèrica colonial de l‘època moderna, i també a la Itàlia de les primeres fases de 

l‘expansiñ romana. En aquest camp, Weber adopta també una de les tesis fonamentals 

de l‘obra de Cairnes (1862), segons el qual, l‘economia esclavista era el que llançava als 

estats sudistes a una ànsia constant de conquerir noves terres, tal i com s‘havia 

manifestat amb la conquesta de Texas a Mèxic el 1847. L‘economia esclavista tenia, per 

                                                 
409

 Cfr. capítols 2. 1. 1. i 5. 4. 6. 
410

 Vid. Carandini (1984, 1988). 
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tant, un caràcter ―depredador‖, tant de terres com de persones, que només es podien 

produir sota determinades circumstàncies de caràcter especial. 

 

 Unes circumstàncies que, segons Weber, s‘haurien produït a Roma durant el 

període republicà, però que haurien desaparegut amb la fi de les guerres de conquesta 

establerta pel règim imperial a partir d‘August, i amb aquestes, la font de 

subministrament principal ―de terres i d‘homes‖ del capitalisme romà (1992 [1909]: 

35). En aquest apartat es pot observar clarament que Weber segueix la tesi de Cairnes 

(1862), posteriorment represa per diversos autors del segle XX, entre els quals destaca 

el marxista soviètic Kovaliov i la seua Història de Roma (1848), on situava la política 

expansiva i l‘economia esclavista com als dos factors essencials del sistema romà, i la 

causa explicativa principal de la seua història.
411

 No obstant, Weber no atribuïa tot el 

pes de la comprensió del sistema romà a aquests factors, sinó que també tenia en compte 

altres qüestions, que havien sigut destacades per alguns predecessors seus, entre els 

888quals es trobava Rostovtzeff.  

 

 L‘element que desperta un major interès en Weber no sñn tant l‘esclavatge i la 

política expansiva (a pesar de que els hi dedica una notable atenciñ), sinñ la ―debilitat‖ 

del capitalisme antic, que es posava de manifest quan havia començat a retrocedir a 

Roma com a conseqüència d‘un canvi polític, i a partir d‘aquí, a donar via lliure a la 

tornada progressiva de ―l‘economia natural‖. L‘establiment del sistema imperial 

resultava important en el camp econòmic, no només per l‘aturada del procés expansiu, 

sinñ també per l‘establiment d‘una burocràcia estatal que s‘encarregaria del cobrament 

d‘impostos, i que substituiria a la iniciativa privada en aquest camp (d‘acord amb la tesi 

de Rostovtzeff), així com en l‘establiment també d‘un fre de ―l‘explotaciñ del camp per 

part de la ciutat‖ que, segons Weber, havien constituït un dels trets característics 

principals de l‘economia antiga (1992 [1909]: 35). Així doncs, Weber, d‘acord amb 

Rostovtzeff, i en contra de Marx, considerava que, en ocasions, els canvis polítics 

podien transformar el sistema econòmic vigent. A partir dels elements mencionats, 

Weber arriba a la conclusiñ de que: ―Tutto sommato i principali ostacoli che 

                                                 
411

 En la defensa d'aquesta tesi, cal destacar també l'obra de Hopkins (1981 [1978]), i de la interpretació  

general dels autors de "l'escola Gramsci", tal i com es pot observar a Storia di Roma I-III (1988-1993). 

Cfr. Schiavone (1989a, 2002), Lo Cascio (1991). 
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nell‟antichità si frapposero al dispiegarsi del capitalismo vanno ricercati nelle stesse 

peculiarità politiche ed economiche del mondo antico.‖ (1992 [1909]: 37).  

 

 

 La conclusiñ final de Weber és que l‘antiguitat havia conegut un 

desenvolupament d‘un tipus particular de ―capitalisme‖, però que al mateix temps, 

aquest no havia arribat a sobrepassar una sèrie d‘elements estructurals propis de 

l‘economia antiga, per la qual cosa aquest havia començat a retrocedir des del moment 

en què desaparegueren les circumstàncies específiques (conjunturals, podríem dir), que 

havien facilitat la seua apariciñ. Es tractava, per tant, d‘un ―capitalisme dèbil‖, incapaç 

d‘iniciar el camí cap al progrés que es produiria a l‘època moderna. Així doncs, la 

conclusió de Weber és que la interpretaciñ ―primitivista‖ resumia d‘una forma d‘una 

forma més clara els trets essencials de les economies (o ―l‘economia‖ en singular) de 

l‘antiguitat, que no pas la ―modernista‖, entre altres motius, perquè calia tenir en 

compte, no només els aspectes purament econòmics, sinó també els polítics i ideològics, 

en l‘evoluciñ econòmica del mñn antic. Segons Weber, tenia una gran importància la 

ideologia que atribuïa poca importància a l‘augment dels beneficis econòmics, i situava 

l‘ideal a perseguir en el ciutadà que no necessitava exercir cap treball per a garantir la 

seua supervivència (1992 [1909]: 38). Un ideal que, com hem vist, té un origen lligat a 

l‘escola socràtica, que com Meyer (1898) posaria de manifest, tenia un caràcter 

notablement antidemocràtic (un fet al qual Weber no fa cap referència). Pel que fa a la 

política, Weber fa referència a la gran importància, tant a la Grècia com a la Roma 

clàssiques, de la participació de la massa de la població autòctona en les campanyes 

militars, la qual cosa beneficiaria la utilitzaciñ de mà d‘obra esclava, en detriment de la 

utilitzaciñ de mà d‘obra autòctona assalariada (1992 [1909]: 30). 

 

 En tot cas, Weber constitueix un cas excepcional entre el conjunt dels 

historiadors del ―bàndol primitivista‖, o millor dit, dels partidaris de la concepció 

progressista i materialista de la història, i de l‘optimisme epistemològic. Weber planteja 

una interpretaciñ d‘una gran flexibilitat, que es pot sotmetre, sense problemes, a 

posteriors crítiques i revisions, ben lluny del rígid esquematisme de l‘assaig de Bücher 

(1893). La teoria dels ―tipus ideals‖ permet a Weber fer front a les crítiques escèptiques 

que diversos autors, com Nietzsche i Meyer, començaren a dirigir, des de finals del 

segle XIX, contra l‘optimisme epistemològic dels ―economistes‖ i d‘alguns historiadors, 
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entre els quals el marxisme només en constituïa una part. Per altra banda, Weber 

accepta el desenvolupament d‘un ―capitalisme‖ a l‘antiguitat, a partir de l‘observaciñ de 

determinats períodes de l‘antiguitat en què es trencaren les relacions socials tradicionals, 

i ―el capital‖ obtingué un desenvolupament independent de l‘aristocràcia, i un poder 

d‘influència significatiu sobre diversos sectors de l‘economia i la política. Un 

capitalisme que, no obstant, no arribaria a superar ―certs límits‖ de l‘estructura 

econòmica de l‘antiguitat. 

 

 En aquest panorama, ens interessa destacar el fet que l‘obra de Weber, tot i 

mantenir-se fidel a l‘esquema progressista en termes generals, també ens presenta una 

interpretaciñ en la qual es podien plantejar diferents línies evolutives a partir d‘una 

mateixa situaciñ inicial. Cal destacar, que al principi de l‘Agrarverhältnisse im 

Altertum, Weber indica que ―l‘Orient‖ i ―l‘Occident‖ havien experimentat línies 

evolutives molt diferents: mentre en la zona asiàtica havien perdurat les formes 

d‘explotaciñ col·lectiva dels recursos en combinaciñ amb un govern monàrquic que es 

sobreposava a les comunitats, i coordinava els recursos comuns (en concret, la gestió de 

l‘aigua); a la zona occidental s‘havia produït una evoluciñ molt més marcada pel 

transcurs de formes d‘organitzaciñ socioeconòmica molt diferents (1992 [1909]: 3-4). 

Per altra banda, el fet que el ―capitalisme‖ obtingués un nivell relativament elevat de 

desenvolupament a l‘Atenes i la Roma clàssiques, i que després, aquest entrés en 

decadència, ens transmet una imatge de l‘evoluciñ històrica molt menys segura que la 

que ens transmeten Adam Smith, Rodbertus, F. Engels i Karl Bücher. A les obres de 

tots aquests autors, es desprèn una línia evolutiva única, moguda per un esquema 

monocausal, que transmetia una sensació de tranquil·litat i seguretat als seus lectors 

partidaris de l‘establiment de règims polítics i econòmics de tipus liberal, o bé, de tipus 

socialista.
412

 Per contra, l‘esquema de Meyer, ens porta a una seguretat molt menor en el 

compliment del ―progrés‖ al llarg de la història, i sobre tot, del seu compliment en el 

futur.  

 

                                                 
412

 L'obra de Marx presenta, en ocasions, aquest esquema "monocausal", tal i com es posa de manifest a 

La Ideologia alemanya, que escrigué amb Engels. Però en altres ocasions, com al text d'El Capital, i 

encara més, a les Formen, aquest resulta molt menys evident, i ens apropem a una concepció progressista, 

però també, relativista, molt més semblant a la de Weber. Engels, en canvi, presenta un caràcter molt més 

esquemàtic i monocausal a les seues obres, tal i com es pot observar a L'Origen de la família i l'Anti-

Dühring. Vid. capítol 5. 4. 



840 

 

 En conclusiñ, podem dir que Weber se‘ns presenta com un dels últims grans 

representants de la primera fase del debat entre ―primitivistes‖ i ―modernistes‖, que 

arribava a la seua fi durant els anys previs a la I Guerra Mundial i la Revolució 

Soviètica, ja que, a partir d‘aleshores, el debat adquirí una nova dimensiñ, en convertir-

se en un debat entre autors ―marxistes‖ i ―no marxistes‖, i adquirir la qüestiñ del paper 

del treball esclau en l‘economia antiga, una importància encara major.  
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6. 3. LA CONFIGURACIÓ DE LA HISTORIOGRAFIA MARXISTA 

 

 

6. 3. 1. INTRODUCCIÓ413 

  

 

 El segle XIX fou l‘època en què Marx i Engels desenvoluparen la seua activitat 

política, científica i literària, i en la qual aparegué el primer estudi ―marxista‖ de 

l‘esclavitud antiga, que és el treball de Ciccotti Il tramonto della schiavitù (1899).
414

 

Però no és fins al segle XX, quan podem començar a parlar d‘una vertadera 

―historiografia marxista‖ del mñn antic, i en conseqüència, d'una ―interpretaciñ 

marxista‖ de l‘esclavitud antiga. Aquest fet obeeix, principalment, a dos motius:  

 

  1. En primer lloc, la interpretació de Marx i Engels de la història no 

començà a experimentar una difusiñ significativa, i alhora independent d‘altres 

corrents interpretatives i polítiques,
415

 a partir de la dècada de 1880, dins el 

context conegut amb el nom de ―marxisme de la Segona Internacional‖.
416

 És el 

període en què el marxisme començà a atreure a joves estudiants arreu d‘Europa, 

i es començà a convertir en el llenguatge polític del proletariat alemany. Un 

procés de difusiñ i divulgaciñ que derivaria en l‘apariciñ de les primeres 

interpretacions esquemàtiques i simplificades de les obres de Marx i Engels, 

contra el qual reaccionaria aquest últim en les conegudes cartes a Bloch i 

Schmidt, tal i com hem vist més amunt.417 Simultàniament, comencen a aparèixer 

també les primeres divisions respecte a quina era la lectura que resultava més 

adequada del ―materialisme històric‖, com a conseqüència de l‘apariciñ de 

divisions respecte a l‘estratègia política a seguir.
418

  

 

                                                 
413

 En aquest apartat introductori fem una anàlisi de la historiografia marxista basada, principalment, en 

les nostres pròpies conclusions, i per això, es trobaran escasses referències a altres treballs. Una anàlisi 

similar es pot trobar a Fontana (1982: 135-152; 214-246), amb el qual coincidim en bona mesura. 
414

 Vid. capítol 5. 6. 
415

 Estudis com els de Rodbertus (1865), Cairnes (1862), Morgan (1877) i Bücher (1893), presenten 

múltiples connexions amb els de Marx i Engels, que són fruit d’una formació teòrica i d’uns 

plantejaments ideològics similars. 
416

 Vid. apartat 5. 6. 2. c. 
417

 Ibidem. 
418

 Al capítol 5. 6. 1. c. tractem amb més detall les característiques del “marxisme de la Segona 

Internacional”. Cfr. Andreucci (1980); Hobsbawm (1980); Fontana (214-220). 
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  2. En segon lloc, es troba un fet polític absolutament transcendental en la 

història del segle XX, com és el triomf de la ―Revoluciñ bolxevic‖ o 

―comunista‖ a Rússia, l‘octubre de 1917. Aquest fet marca un abans i un després 

en la història del segle XX, que com Hobsbawm (1996) indica, s‘inicia amb els 

dos fets transcendentals de la Primera Guerra Mundial i la Revolució Russa. 

L‘establiment d‘un règim polític i social oposat al liberal-burgès portaria a les 

institucions soviètiques i als partidaris del règim comunista a crear una 

historiografia a partir d‘uns plantejaments teòrics i metodològics diferents dels 

que s‘havien usat fins aleshores a Rússia (i la resta d‘Europa), i que prengueren 

les seues bases, de forma sistemàtica, del que era el seu referent teòric principal: 

l‘obra de Marx i Engels (a la qual sumaren més tard les aportacions dels propis 

Lenin i Stalin, i d'alguns historiadors soviètics). Aquest procés de reconfiguració 

de la historiografia russa, que suposà un autèntic ―canvi de paradigma‖ segons 

els paràmetres de Kuhn (1971), conduí al naixement del que actualment 

coneixem com la ―interpretaciñ marxista ortodoxa‖ del món antic. Una 

interpretació que es configurarà a Rússia durant la dècada de 1930, dins un 

context de fortes pressions institucionals i ideològiques, marcades per la figura 

autoritària de Stalin, però que no sñn només obra seua. Fruit d‘aquest context 

sñn les interpretacions de l‘estructura social del mñn antic d‘autors com 

Kovaliov, Struve i Utchenko, que a pesar de les crítiques que rebran 

posteriorment, tindran una gran influència a tota la historiografia marxista del 

món antic.419 

 

 Els aspectes mencionats ens mostren l‘estreta relaciñ que existeix entre 

l‘estructuraciñ del socialisme i el comunisme com a projectes viables en el panorama 

polític del segle XX, i la difusió del marxisme com concepció del món i metodologia 

científica. En els capítols anteriors d‘aquesta recerca hem pogut comprovar com les 

relacions entre la historiografia i la ideologia política han sigut comuns, des dels 

mateixos inicis de la història com a disciplina d‘estudi i de reflexiñ, però en el cas del 

marxisme, aquesta relació es fa encara més estreta del que hem estudiat prèviament. La 

primera causa d‘això és que els mateixos Marx i Engels crearen aquesta vinculació entre 

                                                 
419

 En els apartats següents tractem amb més detall totes aquestes qüestions. 
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ideologia política, per un costat, i metodologia d‘estudi i concepciñ de la societat i la 

seua història, per l‘altre, tal i com es pot observar en la següent carta de Marx: 

 

  ―Los historiadores burgueses habían expuesto, mucho antes que yo, la evolución 

histórica de [la] lucha de clases, y los economistas burgueses habían descrito su anatomía 

económica. Lo que yo he aportado de nuevo es: 1.º demostrar que la existencia de clases está 

solamente ligada a fases históricas determinadas del desarrollo de la producción; 2.º que la 

lucha de clases conduce necesariamente a la dictadura del proletariado; 3.º que esta dictadura 

representa en sí misma la transición hacia la abolición de todas las clases y hacia una sociedad 

sin clases.‖
420

 

 

 Marx i Engels són, per tant, els primers responsables en la creació d'aquesta 

concepciñ teleològica de la història que tindrà tanta importància a l‘imaginari comunista 

del segle XX. Al fragment citat podem comprovar com aquesta concepció pren les seues 

bases del ―paradigma progressista liberal‖, al qual se li afegeix una última etapa 

evolutiva: la revoluciñ proletària. Es tracta d‘un discurs que no deixarà de reforçar-se 

durant les dècades següents a la mort de Marx, especialment a partir de l'aparició 

d'obres de divulgació de la teoria política i científica del marxisme com Els Assaigs de 

la concepció materialista de la història (1896), de l'italià Antonio Labriola (1843-

1904), i L'Assaig de la concepció monista de la història (1895), del rus Pléjanov (1856-

1918), i d'altres semblants apareguts a Rússia després del triomf de la Revolució 

bolxevic (Fontana, 1982: 218-219). Durant l‘etapa estalinista, aquest discurs es 

convertirà en dogma indiscutible i serà portat fins a les seues últimes conseqüències, a 

través de la justificació de sacrificis humans i de la desaparició de drets socials i civils 

en nom del ―progrés‖ (Wulf, 1978, 1984, 1992).421  

 

Cal dir, però, que Marx i Engels no van establir aquesta relació entre concepció 

progressista i ideologia socialista amb intencions manipulatives, sinó que els semblà, 

més aviat, una conseqüència lògica de l‘observaciñ de la realitat, i l‘aplicaciñ d‘uns 

principis que en aquells moments es consideraven una anàlisi adequada de la història. 

Tal i com hem observat al llarg de la nostra recerca, la majoria de les vegades, els 

                                                 
420

 Carta de Marx a Weydemeyer, 5 de març del 1852 (apud Godelier, 1975: 23). 
421

 Els dirigents soviètics no seran els únics en fer servir el discurs progressista en benefici dels seus 

objectius polítics. La idea de progrés, en la seua vessant liberal, serà utilitzada pels estats europeus en 

suport de la política colonial, i més tard pels Estats Units d‘Amèrica, com a justificaciñ de la seua política 

d‘hegemonia mundial, que també han portat sovint a la supressiñ dels drets civils i de la independència 

nacional de molts pobles. 
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historiadors no estableixen interpretacions de la història que afavoreixen les seues 

concepcions polítiques d‘una forma conscient (o almenys, no en la seua totalitat), sinñ 

que aquestes tendeixen a produir-se de forma  inconscient. L‘aproximaciñ de Marx i 

Engels a l‘estudi de l‘economia política britànica, en la qual predominava la concepciñ 

progressista de la història, els portà a la conclusió que oferia una anàlisi més acurada a 

la realitat, que la filosofia alemanya no era capaç, o no volia examinar, com a 

conseqüència del seu caràcter conservador. Cap a 1840, però, la introducció de les 

pràctiques capitalistes a Alemanya es feia evident, la qual cosa portà a intel·lectuals 

com Marx, o el mateix Mommsen, a aproximar-se a l‘economia política britànica per a 

trobar l‘explicaciñ als problemes socials i econòmics del seu país, i que la filosofia i la 

historiografia tradicionals no explicaven de forma satisfactòria.422 Tots aquests aspectes 

considerem que es fan evidents al següent fragment de la Ideololgia alemanya, en el 

qual Marx i Engels fan explícita la seua intenciñ de fer servir una perspectiva d‘estudi 

de la història completament diferent a la que predominava en aquells moments a les 

universitats alemanyes: 

 

  ―Las premisas de que partimos no tienen nada arbitrario, no son ninguna clase de 

dogmas, sino premisas reales, de las que sólo es posible abstaerse en la imaginación. Son los 

individuos reales, su acción y sus condiciones materiales de vida, tanto aquellas con que se han 

encontrado como las engendradas por su propia acción. Estas premisas pueden comprobarse, por 

consiguiente, por la vía puramente empírica‖ (Marx-Engels, 1973: 19). 

  

 Marx i Engels consideraren haver trobat la clau per a la vertadera comprensió de 

la història l‘estudi de la ―base material‖, que semblava fer-se evident en l‘estudi de 

l‘economia política. La deducciñ se‘ls presentava com a lògica dins el clima de creença 

positivista en el poder de les ciències per a augmentar la felicitat de les persones, tant en 

l‘àmbit tecnològic com de la medicina. Els avantatges de la investigaciñ científica 

allunyada de les creences religioses es feien evidents durant les dècades centrals del 

segle XIX, i especialment, si hom dirigia la mirada cap a la principal potència 

econòmica i política d‘aleshores: Gran Bretanya. Si els britànics havien fet servir les 

―lleis econòmiques‖ traçades per Adam Smith, i havien aconseguit dominar el mñn, el 

seu estudi resultava, per tant, imprescindible. Però després d‘observar les terribles 

conseqüències socials del capitalisme sobre les classes baixes de la societat, 

                                                 
422

 Vid. capítols 5. 3. i 5. 4. 
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intel·lectuals com Marx i Rodbertus consideraren que calia trobar la solució en una altra 

banda diferent al triomf de l‘economia capitalista. El progrés devia conduir a la felicitat 

col·lectiva de tots els membres de la societat, i no només a una part d‘aquesta. La 

creença positivista en la capacitat de la ciència per a explicar i solucionar els problemes 

de la humanitat, unida a la convicciñ en l‘evoluciñ de la història cap al progrés, fou el 

que portà a Marx i Engels a elaborar la teoria política, social i científica que actualment 

coneixem amb el nom de ―marxisme‖. 

 

 En aquest sentit, Marx i Engels no presenten grans diferències amb altres 

contemporanis seus, com Rodbertus, que també fou socialista imbuït per l‘optimisme 

epistemològic i la concepció progressista de la història, i combinà els seus estudis sobre 

economia política, amb l‘activitat política en favor d‘un socialisme de caràcter 

reformista. El que diferencia a Rodbertus i altres contemporanis seus de plantejaments 

científics i ideològics similars, amb Marx i Engels, és que aquests dos obtingueren un 

protagonisme excepcional en la coordinació del moviment obrer internacional a partir 

de la Primera AIT. A pesar de les discrepàncies que sorgiren a l‘interior de la Primera 

Internacional, entre diferents sectors del socialisme, a partir de la convocatòria de la 

Segona Internacional, es fa ja patent el predomini absolut de les idees marxistes a països 

com Alemanya, que paradoxalment, assolien l‘hegemonia després de la mort de Marx. 

A partir d‘aquest moment, l‘obra de Marx i Engels es converteix en el referent teòric 

principal, i quasi únic, de l‘anomenat moviment ―socialdemòcrata‖, que a Alemanya es 

manifesta políticament a través del Partit Socialdemòcrata alemany (SPD), i a nivell 

internacional, a través de la Segona Internacional. Una situació que es veurà doblement 

reforçada a partir de l‘any 1917, en què a Rússia triomfa la ―Revoluciñ bolxevic‖, i 

s‘instaura el primer règim socialista del mñn. A partir d‘aquest moment, marxisme es 

converteix en sinònim de comunisme (que és la corrent del socialisme partidària de 

l‘establiment de règims com el soviètic per mitjà de la ―revoluciñ del proletariat‖), però 

també del moviment socialdemòcrata (almenys, fins a la fi de la II Guerra Mundial).423  

 

 A pesar de que pot semblar un fet evident, cal destacar l‘existència d‘aquesta 

estreta relació entre política i ciència en el cas del marxisme (i no només en el cas 

                                                 
423

 A partir d‘aquest moment, el partit socialdemòcrata de l‘Alemanya occidental renuncia al llegat 

marxista. A pesar d‘això, els investigadors socialistes d‘arreu del mñn continuaran fent servir, de forma 

majoritària, el marxisme com a metodologia d‘estudi. 



846 

 

soviètic), perquè al llarg de la nostra recerca se‘ns ha posat de manifest que si hi ha un 

fet, sobre el qual es poden agrupar totes les tendències marxistes que han aparegut al 

llarg del segle XX, és precisament la referència a Marx. Des del nostre punt de vista, 

com el de molts altres historiadors, existeixen altres elements més importants que la 

simple referència al treball d‘un autor, per a definir ―què és‖ la historiografia marxista. 

Però el cert és que aquest tipus d‘interpretacions del marxisme ens obliguen a deixar 

fora de tal consideraciñ diversos autors, i fins i tot corrents, que s‘autodenominen 

marxistes, o destaquen a Marx (o a Marx i Engels), com el seu referent principal pel que 

fa a la perspectiva d‘estudi utilitzada. Un bon exemple d‘això el constitueix el 

desenvolupament que experimentà la historiografia del món antic a la Rússia soviètica 

durant el període de 1934 a 1945, en el qual experimentà una evolució cap a tendències 

on pràcticament desapareixia l‘element analític, a pesar de la referència constant a les 

obres de Marx i Engels (Wulf, 1992: 590-593). Els criteris de classificació 

historiogràfica ens mostren la necessitat de referir-nos a corrents com a aquesta amb el 

nom de ―marxistes‖, a pesar de la concepciñ nostra i d‘altres autors, respecte a allò que 

constitueix la principal aportació del marxisme en el camp historiogràfic.424 En aquest 

sentit, coincidim amb la classificació que estableix Niall McKeown, en un estudi 

realitzat recentment: 

 

  ―one should not expect any kind of orthodoxy by which ―Marxist‖ authors can be 

compared to one another, or even clearly differentiated from non-marxists. If Marxist 

historiography is, as some have suggested, best understood as a language common to a number 

of historians, it is a language without any agreed dictionary. [...] If one were to attempt an 

intentionally vague definition that might cover most Marxist historians it would probably include 

(a) explicit appeal to Marx‘s ideas, (b) the use of some of the Marxist ‗language‘ mentioned 

above, (c) an interest in exploited groups (in antiquity largely, but not exclusively, slaves) and 

how they are controlled, and (d) a particular emphasis on tensions within society, how they are 

manifested ideologically and the way in which those tensions created change.‖ (2007: 52-54) 

 

 A la definició de McKeown també apareix destacada la referència a Marx 

(―explicit appeal to Marx‟s ideas‖), com el primer element que ens permet identificar la 

historiografia marxista, i la gran dificultat que existeix més enllà d‘això, i una sèrie 

d‘aspectes concrets, per a agrupar a tots els ―marxistes‖ com una única escola, i 

diferenciar-los, en el seu conjunt, d‘altres corrents historiogràfiques. Entre els altres 
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 Vid. Fontana (1982); Godelier (1975); Wulf (1984, 1992). 
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aspectes que enumera McKeown es troben: la utilitzaciñ d‘un ―llenguatge marxista‖; 

l‘interès pels grups ―explotats‖; i un èmfasi especial en les ―tensions‖ entre diferents 

grups socials a l‘interior d'una mateixa comunitat, i la forma en què aquestes produeixen 

el canvi històric. Es tracta d‘elements característics de la historiografia marxista, però 

que no ens arriben a explicar, ni la totalitat de temes tractats pels historiadors marxistes, 

ni els plantejaments de base que els porten a interessar-se per aquestes qüestions. Per 

altra banda, la utilitzaciñ d‘un ―llenguatge marxista‖, tot i que constitueix un dels 

elements que ens permet identificar d‘una forma més clara a molts marxistes, també cal 

indicar que no es fa present entre totes les escoles marxistes, tal i com podem observar 

en l‘escola britànica encapçalada per E. P. Thompson i Eric Hobsbawm. 

 

 L‘element més important de l‘adopciñ del marxisme en la historiografia, des del 

punt de vista no polític, no és, ni la referència a Marx, ni la utilitzaciñ d‘un determinat 

llenguatge, ni l‘estudi de les classes ―explotades‖, i ni tan sols, el caràcter determinant 

de l‘economia sobre les transformacions històriques d‘importància. L‘element més 

important és la idea de capgirar la forma d‘entendre la història que havia predominat 

fins al segle XIX. Ens referim a la concepció, segons la qual, els motius dels canvis 

històrics resultaven cognoscibles a partir de l‘estudi dels motius aportats per les pròpies 

fonts històriques. Marx, en canvi, serà un dels pocs estudiosos que posaran de manfiest 

que: ―No es la conciencia del hombre la que determina su ser sino, el ser social lo que 

determina su conciencia.‖ (Marx, 1996 [1859]:28). Aquesta era una idea parcialment 

compartida per Mommsen, com es pot comprovar a la seua Història de Roma (1854-

1856), i totalment per altres autors contemporanis, o posteriors, com Rodbertus, 

Cairnes, K. Bücher, per citar alguns dels autors tractats en els capítols anteriors. Però a 

diferència de tots aquests autors, i del mateix Engels, Marx425 mostrà una preocupació 

molt major per les ―qüestions de mètode‖ en l‘estudi de la història, que en bona mesura 

es derivaven la seua formació en la filosofia hegeliana, i la reacció a aquesta que realitzà 

en la dècada de 1840. La preocupació per la utilització correcta del mètode hipotètico-

deductiu en l‘anàlisi de la societat, l‘economia i la història, es fan evidents als quaderns 

(Gründisse) preparatoris de la Contribució a la crítica de l‟economia política (1859) i 

El Capital (1867), tal i com hem pogut comprovar a la secciñ dedicada a les ―Formes de 

                                                 
425

 Quan citem només a Marx, ens referim a aspectes que només podem atribuir amb seguretat al seu 

pensament. Engels compartí bona part dels plantejaments de Marx, però disposava d‘una menor formaciñ, 

i per tant, hi ha tota una sèrie d‘aspectes sobre els quals no arribà a reflexionar, mentre que Marx sí ho va 

fer. Vid. capítol 5. 4. 
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producciñ precapitalistes‖ (Formen).426 Fruit d‘aquestes reflexions és el conegut pròleg 

de la Contribució a la crítica de l‟economia política (1859), que constitueix el text en 

què Marx explica d‘una forma més clara i completa la seua metodologia d‘estudi i 

concepciñ de la història, i que s‘ha convertit en el referent metodològic principal de tota 

la historiografia marxista. Es fa necessari, per tant, citar alguns dels fragments 

principals d‘aquest text que, en bona mesura, podem considerar el ―fundador del 

materialisme històric‖:  

 

  ―El resultado general al que llegué y que una vez obtenido sirviñ de hilo conductor a 

mis estudios puede resumirse así: en la producción social de su vida los hombres establecen 

determinadas relaciones necesarias e independientes de su voluntad, relaciones de producción 

que corresponden a una fase determinada de desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. El 

conjunto de estas relaciones de producción forma la estructura económica de la sociedad, la base 

real sobre la que se levanta la superestructura jurídica y política y a la que corresponden 

determinadas formas de conciencia social. [...] Al llegar a una fase determinada de desarrollo las 

fuerzas productivas materiales de la sociedad entran en contradicción con las relaciones de 

producción existentes [...] De formas de desarrollo de las fuerzas productivas, estas relaciones se 

convierten en trabas suyas, y se abre así una época de revolución social. Al cambiar la base 

económica se transforma, más o menos rápidamente, toda la inmensa superestructura erigida 

sobre ella. [...] A grandes rasgos, podemos designar como otras tantas épocas de progreso en la 

formación económica de la sociedad el modo de producción asiático, el antiguo, el feudal y el 

moderno burgués.‖ (Marx, 1996 [1859]: 27-28).
427 

 

 El fragment citat ens mostra els trets essencials del materialisme històric, tant en 

Marx, com en la major part de la historiografia marxista que l‘ha seguit, i que es poden 

resumir en les qüestions següents: 

 

1. La base principal de les relacions de les persones en el marc de la societat (és 

a dir, les ―relacions socials‖),428 sñn les ―relacions de producció‖, per les 

quals es garanteixen la subsistència, i que varien segons la ―fase de 

desenvolupament‖ de les ―forces productives‖. 

                                                 
426

 Al capítol 5. 4. 4. 
427

 La gran importància d‘aquest text, sobre el qual es fonamenta la pràctica totalitat de la historiografia 

soviètica, fa necessari que el citem aquí, a pesar de que també l‘hem citat al capítol 5. 4. 5., en el qual 

hem destacat altres aspectes del mateix fragment. 
428

 Destaquem en cursiva, i entre cometes, els conceptes creats per Marx que apareixen en aquest 

fragment, i que tindran un paper fonamental en la historiografia marxista posterior. 
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2. El conjunt de les ―relacions de producciñ‖ conformen ―l‘estructura 

econòmica‖ de la societat, sobre la qual s‘alça la ―superestructura jurídica i 

política‖. 

3. El desenvolupament natural de les ―forces productives‖ portarà, un cop 

arribat a determinat punt, a la contradicciñ de les ―relacions de producciñ‖ 

que havien existit fins aleshores, la qual cosa provocaria l‘inici d‘una fase de 

―revolució social‖. 

4. Les transformacions en l‘estructura econòmica produïen la transformaciñ 

(més o menys ràpida), de la superestructura. 

5. Marx indica que pot distingir, a grans trets, entre la diversitat “d‟èpoques 

que existien‖, els ―modes de producció‖: ―asiàtic, antic, feudal, i modern 

burgès.‖  

 

 Els aspectes que acabem d‘enumerar constitueixen els trets essencials de la 

historiografia marxista: la importància de l‘economia per a comprendre la història, i el 

caràcter ―superestructural‖ del sistema jurídic i polític, és a dir, que l‘element essencial 

de la història no eren els canvis polítics i jurídics, com sembla desprendre‘s de les fonts 

històriques, sinó que aquests eren el resultat de transformacions econòmiques 

profundes. L‘explicaciñ d‘això la trobem a La ideologia alemanya: l‘element que 

possibilitava la vida dels éssers humans era la forma en què explotaven el medi per a 

garantir la pròpia supervivència, i no la forma en què concebien les seues relacions amb 

altres humans. L‘economia era la ―base material‖ que devia explicar la base profunda 

del funcionament de les relacions humanes. 

 

 Però Marx no es limita a considerar aquest esquema explicatiu del funcionament 

de la societat en un marc fix (que seria objecte de la sociologia), sinñ que l‘introdueix 

en un marc històric, en el qual interactuen tres aspectes diferents, que tenen un caràcter 

fonamental en la teoria del ―materialisme històric‖: el procés evolutiu, l‘esquema 

dialèctic, i el progrés. El primer i el tercer aspecte constitueixen dues herències de la 

Il·lustraciñ escocesa que Marx incorpora a partir de l‘estudi de l‘economia política (en 

la qual juga un paper fonamental l‘obra d‘Adam Smith), però també de Hegel, que al 

seu temps es converteix en el transmissor de ―l‘esquema dialèctic‖. Tots aquests sñn 

elements apriorístics que formen part de les matrius interpretatives que Marx va fer 
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servir, i que, com hem vist, es trobaven fortament imbuïdes dels principis de la 

Il·lustració i el liberalisme polític.  

 

 A pesar d‘això, actualment sabem, gràcies a la publicaciñ de les Formen, que 

Marx realitzà un acurat anàlisi de la forma en què s‘havia produït aquesta ―evoluciñ 

progressiva‖, i segons l‘esquema dialèctic, de les formes de ―comunitat dels béns‖ 

primitives, a la diferenciaciñ entre classes, i com aquesta evoluciñ no sempre s‘havia 

produït en els mateixos termes.429 Entre les evolucions possibles es trobava el que Marx 

anomena ―mode de producciñ asiàtic‖, pel qual una estructura burocràtica estructurada 

al voltant d‘una figura estatal unificada per un monarca comú, es superposava a un 

conjunt de petites comunitats en les quals predominava l‘explotaciñ comunal dels 

recursos. Es tractava d‘una forma Marx havia descobert a partir de l‘estudi dels 

informes que arribaven dels governadors britànics de la Índia, i que es presentava 

particularment resistent a ―l‘evoluciñ progressista‖, i per tant, a l‘esclat de períodes de 

―revoluciñ social‖. Tant en aquest cas, com en els estudis de l‘estructura social de 

Rússia, es posa de manifest que Marx no tenia una concepciñ tancada de l‘evoluciñ 

humana, ni dels ―modes de producciñ‖ que necessàriament s‘haurien de succeir, sinñ 

que aquests podien variar en funció de les seues recerques.430 Aquest és un fet que ha 

sigut repetit en nombroses ocasions,431 però que cal recordar en aquest capítol, com a 

conseqüència de l‘evoluciñ que pren la historiografia soviètica durant el període 

estalinista. 

 

 Per altra banda, cal destacar un altre aspecte clau de l‘anàlisi marxista de la 

història que passa pràcticament inadvertit al pròleg de la Contribució a la crítica de 

l‟economia política (1859). Es tracta del concepte de ―lluita de classes‖, que constitueix, 

segons altres textos de Marx, com El Manifest Comunista (que elaborà amb Engels), o 

les obres d‘anàlisi històrico-periodística de Les lluites de classes en França entre 1848 i 

1850 (1850), i el 18 de Brumari de Lluís Bonaparte (1851-1852), el motor principal de 

la dinàmica històrica. Especialment, cal destacar el primer d‘aquests treballs, que 

s‘inicia amb la següent frase: 

                                                 
429

 Vid. capítol 5. 4. 4. 
430

 Aquest és el motiu pel qual la publicaciñ de l‘ediciñ anglesa de les Formen el 1864 tingué una enorme 

repercussió en tota la historiografia marxista, i especialment, en els àmbits francès i italià. Vid. capítol 5. 

4. 4. 
431

 Vid. Godelier (1975); Fontana (1982), entre molts altres. 
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  ―La historia de todas las sociedades que han existido hasta nuestros días es la historia de 

las luchas de clases. Hombres libres y esclavos, patricios y plebeyos, señores y siervos, maestros 

y oficiales; en una palabra: opresores y oprimidos se enfrentaron siempre, mantuvieron una lucha 

constante, velada unas veces, y otras franca y abierta; lucha que terminó siempre con la 

transformación revolucionaria de toda la sociedad o el hundimiento de las clases beligerantes” 

(1998 [1848]: 27). 

 

En aquest punt, l‘obra de Marx sembla entrar en una certa duplicitat 

d‘interpretacions, ja que de la lectura del pròleg de la Contribució a la crítica no es 

deriva la idea de que la lluita de classes siga el motor principal del canvi històric. El que 

ens indica aquest text és que el desenvolupament de les forces productives portava a 

l‘apariciñ de fortes contradiccions a l‘interior de les relacions de producciñ, que feien 

aparèixer noves formes ideològiques que s‘oposaven a la superestructura política 

existent, i portaven a l‘inici de períodes de ―revoluciñ social‖. Això ens porta a la 

conclusiñ de que l‘origen, en primera instància, de les transformacions històriques es 

troba en el ―desenvolupament de les forces productives‖, mentre que la ―lluita de 

classes‖ només seria capaç d‘iniciar períodes de ―revoluciñ social‖ en el moment en què 

el desenvolupament de les forces productives hagués portat a una situació insostenible. 

Així ho indicava Marx a la introducció de la Lluita de classes: 

 

―Exceptuando unos pocos capítulos, todos los apartados importantes de los anales de la 

revolución de 1848 a 1849 llevan el epígrafe de ¡Derrota de la revolución! 

Pero lo que sucumbía en estas derrotas no era la revolución. Eran los tradicionales 

apéndices prerrevolucionarios, resultado de relaciones sociales que aún no se habían agudizado 

lo bastante para tomar una forma bien precisa de contradicciones de clase‖ (1985 [1850] : 103) 

 

 El fragment citat ens mostra la concordança que existia, en el pensament de 

Marx, entre el determinisme economicista del pròleg de la Contribució a la crítica i la 

importància atorgada a la lluita de classes al Manifest Comunista, i que ha sigut 

recollida per bona part de la historiografia marxista posterior. A pesar d‘això, el gran 

pes que li atorga la historiografia soviètica a la importància del ―desenvolupament de les 

forces productives‖ durant el període estalinista, portarà a una reacciñ historiogràfica de 

molts marxistes (especialment a partir de la dècada de 1960), que faran un èmfasi major 

en la lluita de classes com a factor de transformació històrica. Aquesta preferència per la 
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―lluita de classes‖ es manifesta clarament en treballs com els de Staerman i Trofimova 

(1979) i Ste. Croix (1975, 1988), tal i com veurem més avall. 

 

 

 La importància de Marx i Engels com a fundadors del marxisme portarà també 

al desenvolupament del que podríem qualificar d‘autèntica ―veneraciñ‖ per la 

terminologia analítica utilitzada per aquests a les seues obres (i especialment al pròleg a 

la Crítica de 1859 al qual acabem de fer referència), i a la fossilitzaciñ d‘aquests en la 

historiografia marxista desenvolupada fins als nostres dies. Però cal tenir en compte que 

molts d‘aquests conceptes no sempre constituïren una creaciñ intencionada de Marx i 

Engels, sinó que en ocasions només constitueixen construccions lingüístiques que li 

resulten útils per a definir un cas determinat. Altres conceptes ja eren utilitzats per 

l‘economia política de l‘època, i finalment, altres sí que foren una creaciñ conscient de 

Marx i Engels (com el de ―superestructura‖). A pesar d‘això, la importància de Marx i 

Engels com a ―fundadors‖ del marxisme, portarà a un augment progressiu dels estudis 

sobre conceptes com el de ―mode de producciñ‖, sobre els quals es desenvoluparan 

alguns dels debats historiogràfics més importants del segle XX.  

  

 La importància que han assolit aquests debats en la historiografia marxista del 

segle XX, així com la dificultat que troben molts historiadors no marxistes per a 

comprendre els textos elaborats per marxistes, expliquen que McKeown (2007) i altres 

historiadors consideren que un dels trets característics principals del marxisme siga la 

utilitzaciñ d‘una determinada metodologia. Però aquesta no era la situació entre els 

primers marxistes, com Ettore Ciccotti (que com hem vist, s‘enquadra dins el 

―marxisme de la Segona Internacional), o també a una època més recent, per part de la 

corrent marxista britànica encapçalada per Eric Hobsbawm. Front a aquests casos, 

l‘extrem contrari el trobem a la historiografia soviètica de la fase estalinista, en la qual 

s‘estableix una fèrria ortodòxia marxista, en la qual els conceptes cobren un gran 

protagonisme, fins al punt de convertir-se en moltes ocasions, en els elements que 

guiaven la recerca històrica, en comptes de ser a la inversa.  

 

 Per altra banda, cal tenir en compte que els aspectes que hem mencionat són 

aquells que ens permeten distingir la historiografia marxista d‘altres corrents 

historiogràfiques, però això no invalida, en cap cas, que bona part de les interpretacions 
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marxistes del món antic hagen basat bona part dels seus treballs en estudis no marxistes, 

entre els quals cal destacar els noms de: Niebuhr, Theodor Mommsen, Rodbertus, J. E. 

Cairnes, Karl Bücher, Eduard Meyer, Max Weber, Ulrich Wilcken, Mikhail Rostovtzeff 

i Karl Planyi, entre altres. La influència d‘aquests autors no ens hauria d‘estranyar gens, 

si tenim en compte que el propi Marx basà bona part de les seues conclusions en els 

treballs de Niebuhr i Mommsen, a més d‘Adam Smith, o que el debat sobre el paper de 

l‘esclavatge a l‘economia antiga fou iniciat per Rodbertus, K. Bücher i E. Meyer, amb 

independència de l‘obra de Marx, que encara no constituïa un referent important en 

l‘àmbit historiogràfic.432 A pesar d‘això, ja en aquesta època Max Weber inicia una línia 

interpretativa que, tot i no ser marxista, es troba influïda en molts punts en l‘obra de 

Marx, la qual cosa explica la importància que tindrà la ―relectura‖ de Weber a partir de 

les dècades de 1960 per autors com Finley, Carandini i Schiavone.  

  

 

                                                 
432

 Vid. capítol 5. 5. 



854 

 

6. 3. 2.  L’EVOLUCIÓ DE LA HISTORIOGRAFIA SOVIÈTICA ENTRE EL 

1817 I EL 1856433 

 

 

a) El desenvolupament de la historiografia liberal i marxista abans del període 

estalinista434 

  

 El paper del marxisme en la historiografia del segle XX no es podria comprendre 

si no tenim en compte l‘enorme impacte polític que suposà per al mñn occidental 

l‘establiment del primer ―règim comunista‖ a Rússia l‘any 1917. Entre finals del segle 

XIX i principis del XX, les elits polítiques i econòmiques de la major part d‘Europa 

havien temut el fet que les idees revolucionàries del moviment obrer organitzat 

s‘arribaren a fer efectives. A pesar d‘això, aquest temor s‘havia començat a relaxar a 

Gran Bretanya i Alemanya, on la integració dels partits laborista i socialdemòcrata en el 

joc parlamentari havia contribuït a afeblir significativament els partidaris de la revolució 

violenta. Aquest fet, unit a la gran expansió que experimentà el capitalisme industrial 

durant aquest període, i a la formació dels grans imperis colonials, contribuí a difondre 

la sensaciñ de que el període anterior a l‘inici de la I Guerra Mundial havia sigut una 

―Belle epoque‖. A Rússia, però, la situaciñ era ben diferent, i tal i com ha indicat 

                                                 
433

 Les nostres fonts d‘informaciñ principal en l‘elaboraciñ d‘aquest capítol ha sigut l‘obra de 

Raskolnikoff (1975) que ha realitzat un valuós treball de recopilació, classificació, descripció i crítica de 

treballs soviètics entre 1917 i 1965 que d‘altra forma no ens seria possible conèixer (no només per les 

dificultats d‘idioma, sinñ també d‘accessibilitat). El caràcter excepcional d‘aquest treball pel tema 

escollit, i el període que analitza, ens podria fer caure en una certa dependència de les seues 

interpretacions que, tal i com adverteix Pavloskaja (1979), tenen un caràcter marcadament ―parcial‖. 

L‘actitud crítica envers la historiografia soviètica per part de Raskolnikoff cal dir que es fa evident, tot i 

que en bona part resulta adequada, des del nostre punt de vistsa. També hem fet servir els treballs de 

Vittinghoff (1986 [1960]), Petit (1986 [1972]), Mazza (1979) i Wulf (1978, 1984, 1992), però cal tenir en 

compte que, a excepció del primer, els altres tres també depenen de la informació recopilada per 

Raskolnikoff. Admetem, doncs, una certa limitació en aquest sentit, que només hem pogut suplir, 

parcialment, amb la lectura directa dels treballs soviètics que ens han resultat accessibles, i que citem al 

llarg de la nostra recerca. El punt més criticable de l‘obra de Raskolnikoff, des del nostre punt de vista, és 

que atorga un pes excessiu a les declaracions d‘intencions de determinats òrgans polítics, acadèmics i 

historiadors concrets, sense tenir suficientment en compte que aquestes no sempre guarden una relació 

directa amb els motius que originen els canvis en la historiografia.   
434

 Hem trencat, de forma conscient, la periodització establerta per P. Petit (1986) i Raskolnikoff (1975), i 

seguida per Mazza (1979) i Prieto Arciniega (1986) perquè té més en compte els canvis polítics que els 

historiogràfics. Tal i com veurem més avall, i demostra la pròpia Raskolnikoff al seu treball, les 

tendències que conduïen a l'establiment de l'ortodòxia marxista de la fase estalinista es començaren a 

posar de manifest al voltant de l'any 1928, i no foren només obra de Stalin, sinó d'un context molt més 

general. Per altra banda, les tendències que predominen en la historiografia russa durant la primera dècada 

després de la Revolució de 1917, són les mateixes que trobem durant la dècada anterior. No resulta 

adequat, per tant, iniciar el primer període en 1917, ni finalitzar-lo de forma abrupta el 1929, el 1930 o el 

1934, com han fet els autors abans mencionats. 
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Hobsbawm (1995: 62-68), era compartida la sensació de que el règim del tsar 

sucumbiria sota un procés revolucionari, tot i que no es tenia clar si seria de tipus 

liberal, o d‘un altre tipus diferent. La majoria de socialistes marxistes, tant fora com a 

l‘interior de Rússia, estaven convençuts que Rússia no es trobava preparada per a 

protagonitzar la ―revoluciñ del proletariat‖, ja que al país encara no existia encara una 

població proletària significativa, que segons Marx i Engels constituïa la primera 

condició necessària per a que es produís la darrera, i definitiva, revolució.    

 

 A pesar d‘aquesta convicciñ teòrica, i del caràcter reduït del proletariat fabril 

rus, el cert és les doctrines marxistes experimentaren una gran difusió al país des de la 

dècada de 1870, i especialment, entre el proletariat de les grans ciutats de Moscou i San 

Petesburg, i entre la intel·lectualitat russa. Simultàniament, altres moviments 

revolucionaris i socialistes, com els anarquistes i els membres del ―partit social-

revolucionari‖, tenien un recolzament significatiu entre molts camperols. Finalment, es 

trobaven també els membres de les classes mitjanes i burgeses partidaris de 

l‘establiment d‘un autèntic règim liberal a Rússia, entre els quals es trobava 

Rostovtzeff, i que crearen el ―partit cadet‖. Però la importància numèrica d‘aquest últim 

grup era reduït, i es trobaren amb el greu inconvenient que la major part de les classes 

treballadores de Rússia, o bé eren partidàries del règim del tsar, o bé es trobaven imbuïts 

pel socialisme (marxista, anarquista, o d‘altre tipus). D‘aquesta forma s‘explica el fracàs 

dels cadets per controlar el poder un cop esclatà la Revolució al febrer del 1917, i el fet 

que els bolxevics prengueren finalment el poder a l‘octubre del mateix any. 

 

 La conquesta del poder per part dels bolxevics, que constituïen un partit 

socialista de caràcter revolucionari, causà un gran impacte a Europa. El marxisme rus 

s‘havia dividit entre els menxevics, que eren de caràcter socialdemòcrata, i els bolxevics, 

que tenien un caràcter marcadament més revolucionari. Entre els bolxevics destacava la 

figura de Lenin, que fou l‘ideòleg de la conformaciñ del partit com una estructura 

fortament organitzada, i en el desenvolupament de la ―teoria de la praxis‖, per la qual el 

partit s‘adaptava a les circumstàncies de cada moment per tal d‘aconseguir la fi última, 

que era la conquesta del poder i l‘establiment de la societat comunista. La importància 

de l‘aportaciñ de Lenin a la teoria política marxista ens obliga a començar a parlar, a 

partir d‘aquest moment, de ―marxisme-leninisme‖ (o ―comunisme‖) per a referir-nos a 

la corrent del socialisme marxista que s‘identifica amb la Revoluciñ russa, i s‘enfronta 
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al caràcter moderat dels partits socialdemòcrates units en la Segona Internacional. Una 

divisiñ que es posà clarament de manifest l‘any 1918, quan Lenin i el partit bolxevic 

(que en març d‘aquest any es convertí en el: ―Partit Comunista de la Unió Soviètica 

(PUCS)‖), crearen la Tercera Internacional (també coneguda amb els noms de 

Komintern i ―Internacional Comunista‖), que establia als estatuts, entre els seus 

objectius ―la destrucciñ del capitalisme‖ i ―l‘establiment de la dictadura del proletariat‖. 

Objectius que no podien admetre com a immediats molts dels membres més moderats 

del Partit socialdemòcrata alemany, que en aquells moments era el partit socialista més 

poderñs d‘Europa. La divisiñ política entre les files del socialisme marxista portarà 

també a una divisió intel·lectual, a través del desenvolupament de diferents lectures de 

la teoria marxista. Aquest fet explica, en part, la forta diferència que es configurarà, a 

partir de cert moment, entre la historiografia marxista dels ―països socialistes‖, i aquella 

dels països de ―l‘Europa occidental‖.  

 

 Però aquesta diferència no es configurà de forma immediata, i el primer que ens 

trobem a la Rússia post-revolucionària és una combinació de continuïtat amb la tradició 

historiogràfica anterior, i primers assaigs d‘una historiografia marxista. Aquesta és la 

situaciñ que ens trobem des de l‘any 1917, i al llarg de la dècada de 1920, que 

Raskolnikoff (1975) ha definit com un ―clima de llibertat intel·lectual‖. En l‘àmbit 

historiogràfic una de les tendències que destaca més és l‘interès per les transformacions 

econòmiques i socio-jurídiques en l‘estructura agrària, tant de Rússia, com de la resta 

d‘Europa. Aquest interès portà al desenvolupament de nombrosos estudis sobre 

l‘evoluciñ del colonat a la Roma tardoimperial, sobre l‘establiment del règim feudal a 

l‘edat mitjana, i de la seua supressiñ progressiva al llarg de l‘edat moderna 

(Raskolnikoff, 1975: 20-45). La perspectiva d‘estudi que predominà en aquests treballs 

fou la que podríem denominar com ―jurídica-liberal‖, que enllaçava amb la tradiciñ 

d‘estudis iniciada per Savigny a principis del segle XIX, i continuada per autors com 

Foustel de Coulanges i Mommsen. La diferència amb l‘Europa occidental, és que a 

Rússia aquest tipus d‘interès es començà a desenvolupar a partir del darrer terç del segle 

XIX, i despertà un especial interès durant les primeres dècades del segle XX, 

precisament durant el mateix període en què aquest tipus de recerca començà a perdre 

importància als països de l‘Europa occidental. El fet no ens ha d‘estranyar, si tenim en 

compte que Rússia fou el darrer país europeu en abolir la servitud (1861), i que a pesar 

d‘això, l‘explotaciñ col·lectiva de les terres centrada en la vil·la rural (el mir), es 
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mantindria vigent fins a principis del segle XX. Simultàniament, s‘inicia un procés de 

concentració de les terres en mans de grans terratinents (kulaks), que es veuria reforçat 

en 1906, quan el govern rus tractà de reduir la importància de l‘estructura basada en el 

mir. Totes aquestes reformes repercutirien en un empobriment de les classes camperoles 

i un augment de la conflictivitat social, que es troben entre les causes de la Revolució 

russa. Aquest, és el context en el qual es situa l‘obra de Rostovtzeff durant la primera 

dècada del segle XX (tal i com hem vist més amunt),435 que es trobà entre la minoria 

d‘historiadors russos que decidiren abandonar el seu país després de la Revoluciñ 

(Raskolnikoff, 1975: 33). La majoria d‘historiadors de tradiciñ liberal continuaren 

desenvolupant la seua activitat a Rússia sense experimentar problemes, fins a finals de 

la dècada de 1920, la qual cosa invalida la visió, segons la qual, tota la producció 

intel·lectual russa s‘hauria convertit en ―marxista‖, a partir del mateix any 1917. Els 

casos d‘historiadors exiliats o reprimits, com el de Rostovtzeff, fou un resultat directe 

de la seua activitat política, i no d‘una repressiñ de la llibertat intel·lectual, que sí que es 

començarà a fer efectiva a partir de la dècada de 1930 (Raskolnikoff, 1975: 25-26, 75-

84). 

 

 Durant el mateix període, es desenvolupà també a Rússia una historiografia 

marxista. Aquesta s‘havia començat a desenvolupar durant el període previ a la 

Revolució, i es continuà desenvolupant fins a finals de la dècada de 1920 sota unes 

mateixes premisses, que són aquelles que hem definit com a pròpies del ―marxisme de 

la Segona Internacional‖ per al cas de Ciccotti.436 Aquest fet afavorí la comunicació 

entre els treballs marxistes i no marxistes, i a l‘apariciñ d‘historiadors que, sense 

adoptar plenament la teoria marxista, sí que es trobaven fortament influïts per alguns 

dels seus plantejaments bàsics. És el cas de R. J. Vipper (1859-1954), que en 1908 

publicava l‘Esbós d‟una història de l‟imperi romà,437 en la qual explicava que, entre els 

seus objectius, es trobava: ―l‟éclairer d‟abord le fondement social qui caractérise 

l‟époque, la division de la société en classes, le groupement des intérêts‖.438 

Curiosament, Vipper es començà a distanciar del marxisme a partir del triomf de la 

                                                 
435

 Capítol 6. 2. 1. 
436

 Vid. capítol 5. 6. 
437

 Traduïm els títols de les obres russes al català degut al desconeixement d’aquest idioma al nostre país. 

La nostra font, en aquest cas, és Raskolnikoff (1975), que reprodueix a la bibliografia final els títols 

originals de les obres citades en rus i alfabet cirílic. 
438

 Vipper (1908: 352-353; apud Raskolnikoff, 1975: 35-36). Traducció del rus al francès realitzada per 

Raskolnikoff (1975). 
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Revoluciñ d‘octubre, tal i com es manifesta a La crisi de la ciència històrica (1921). A 

pesar d‘això, l‘impacte dels esdeveniments contemporanis, el portà a interpretar els 

Grac com autèntics ―comunistes‖ que proposaven solucionar el problema agrari: ―sur la 

base du principe communiste de la nationalisation de la terre‖.439 

 

 A principis de la dècada de 1920 també assistim a la traducció al rus i publicació 

d‘una sèrie de treballs fonamentals per a l‘estudi de la història econòmica i social del 

món antic. Entre aquests, es troben les conferències de Meyer (1895, 1898), publicades 

el 1923; l‘assaig de Bücher (1893), publicat el 1924, i la Història agrària de l‟antiguitat 

(Agrarverhältnisse im Altertum) de Weber (1909), publicada el 1925. Per altra banda, 

també foren traduïdes i publicades les obres dels marxistes italians: G. Ferrero, 

Grandezza e decadenza di Roma (1906), publicada entre el 1917 i el 1925, i G. Salvioli, 

Le capitalisme dans le monde antique (1906), publicada en 1923 (Raskolnikoff, 1975: 

32-33). 

 

 Per altra banda, es troben les primeres interpretacions marxistes del món antic, 

que es comencen a desenvolupar des de principis del segle XX. Entre aquestes, cal 

destacar l‘obra d‘A. I. Tiumenev (1880-1959),440 que en 1907 publica ja una Teoria del 

materialisme històric. Entre els anys 1920 i 1922 apareix publicat a Petrograd,441 

l‘Esbós d‟una història econòmica i social de la Grècia antiga, que segons Raskolnikoff 

(1975: 46), constitueix la primera temptativa russa d‘elaborar una història de l‘antiguitat 

des del punt de vista marxista. Aquesta obra, que Tiumenev ja havia finalitzat l‘any 

1917, i que resulta important destacar, perquè presenta notables coincidències amb 

l‘obra de Ciccotti, i amb la interpretaciñ de l‘evoluciñ històrica de Grècia que traçava 

Meyer en 1895, en fort contrast amb el que a partir del 1934 s‘establirà com la 

―interpretaciñ marxista‖ del mñn antic. Segons Tiumenev, a partir del segle VIII a. C. 

s‘hauria començat a desenvolupar a Grècia el capital financer, i especialment comercial, 

com una nova força, al mateix temps que la situació de les classes inferiors es 

deteriorava. A conseqüència d‘això es produiria la ―revoluciñ‖ del segle VII a. C., 

durant la qual es produiria la rebel·lió general de les masses populars, urbanes i rurals, 

                                                 
439

 El remolí de la història (1920: 144; apud Raskolnikoff, 1975: 36). 
440

 Transcrivim el nom d‘aquest autor rus com ―Tiumenev‖, que és la forma que hem trobat utilitzada a 

les cites d‘autors espanyols (Wulf, 1978, 1984, 1992; Prieto Arciniega, 1986), en comptes de 

―Tiumenev‖, que és la forma utilitzada, en francès, per Raskolnikoff (1975). 
441

 La ciutat coneguda actualment, pel nom de San Petesburg passà a ser anomenada Petrograd entre 1914 

i 1924, i Leningrad, entre 1924 i 1991.  
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conduïda per l‘aristocràcia comercial contra l‘aristocràcia de la terra. El poder polític 

passaria aleshores a mans del gran comerç, tal i com posaria de manifest a Atenes la 

legislació de Soló, tot i que certes regions de Grècia, com Esparta, es mantingueren sota 

la dominaciñ de l‘aristocràcia de la terra.442 

 

 És en aquest context de transformacions econòmiques, socials i polítiques del 

segle VII a. C., quan a Grècia es comença a utilitzar de forma massiva la mà d‘obra 

esclava. Aquesta hauria nascut, per tant, d‘una situaciñ particular, i tindria 

conseqüències negatives sobre l‘economia i la societat gregues: ―il fut un phénomène 

malsain, qui se défeloppa sur un terrain socio-économique malsain.‖443 Entre els segles 

VI i IV a. C., el treball esclau es difondria entre tots els sectors de l‘economia, si bé 

destacà en el sector manufacturer. A conseqüència d‘això, s‘arruïnarien molts antics 

petits camperols i artesans, que passaren a engrandir les files del proletariat urbà. També 

entraria en decadència l‘antiga aristocràcia de la terra, que seria substituïda pels rics 

―industrials‖ propietaris d‘esclaus, d‘origen no aristocràtic. Segons Tiumenev, durant 

aquest període, i especialment, durant el segle IV a. C., la lluita política s‘establiria 

entre diferents grups de l‘aristocràcia, que en alguns casos feren servir els interessos de 

les masses proletàries d‘Atenes com a arma política, la qual cosa constituïa l‘expressiñ 

fonamental de la ―lluita de classes‖ a la Grècia antiga.444 Els esclaus no juguen, per tant, 

un paper actiu en la lluita de classes, sinñ indirecte, a través de l‘empobriment dels 

antics camperols i artesans atenesos. Tiumenev presenta així la ―lluita de classes‖ a 

l‘Atenes clàssica segons el mateix esquema que trobem a L‟origen de la familia 

d‘Engels, però no de l‘ortodòxia marxista que s‘establirà a partir del 1934, en la qual els 

esclaus es converteixen en un grup social que participa activament en les ―lluites de 

classes‖ del mñn antic. 

 

 El següent historiador de l‘antiguitat marxista d‘aquest període que cal destacar 

és V. S. Sergeev (1883-1941), que defensaria una concepció historiogràfica similar a la 

de Tiumenev. De fet, Sergeev es convertirà en un dels principals representants de la 

concepciñ ―modernista‖ de Meyer a Rússia. Concepciñ que no trobà contradictòria amb 

                                                 
442

 Ens hem basat en el resum fet per Raskolnikoff (1975: 46-47) del primer volum de L‟esbós... de 

Tiumenev, que aparegué publicat el 1920 sota el títol de La Revolució.  Per a la referència completa vid. 

Raskolnikoff (1975: 333). 
443

 Tiumenev, La Revolució (1920: 95; apud Raskolnikoff, 1975: 47). 
444

 Tiumenev, El declivi (1922; apud Raskolnikoff, 1975: 47). 
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la utilitzaciñ del ―materialisme històric‖, tal i com es pot observar a la seua Història 

Romana, escrita entre els anys 1916 i 1917, i publicada sense canvis, en 1922 

(Raskolnikoff, 1975: 53). En aquesta, s‘observa una lectura socioeconòmica de la 

història de Roma molt similar a la que trobem a la Història de Mommen (1854-56). Des 

dels seus orígens, Roma apareix dividida en dues classes, els patricis, representants de 

l‘antiga aristocràcia dels clans, i els plebeus, petits cultivadors sotmesos a la 

dependència dels patricis. La qüestió agrària constitueix un dels problemes principals de 

tota la història de Roma, que apareix definida com una transiciñ del ―feudalisme‖ al 

―capitalisme comercial‖ (Raskolnikoff, 1975: 55). És, per tant, l‘evoluciñ cap al 

―capitalisme comercial‖ el que caracteritza la història de Roma, i no del ―comunisme 

primitiu‖ al ―sistema esclavista‖, que és l‘esquema que començarà a defensar la major 

part del marxisme soviètic a partir de la dècada de 1930. L‘economia esclavista només 

s‘imposaria a Roma, segons Sergeev (1922), com a conseqüència de l‘entrada de Roma 

en la ―fase imperialista‖ a partir de la II Guerra Púnica, que provocaria fortes 

transformacions en l‘estructura socioeconòmica interna. Els petits productors 

s‘arruïnarien a partir de la concurrència de les grans explotacions ―capitalistes‖ amb mà 

d‘obra esclava (Raskolnikoff, 1975: 55). L‘esquema de l‘evoluciñ socioeconòmica és, 

com es pot observar, el mateix que ens presenta la Història de Roma de Mommsen. En 

tot cas, Sergeev no abandona mai el plantejament marxista, tal i com es pot observar en 

la lectura que fa de les crisis polítiques que portaren a la fi del règim republicà, com la 

dels Grac: 

 

 ―Le sens des évenements qui suivirent l‘époque des Gracques réside ceci: la 

superestructure socio-polituqe et culturelle, qui ne correspondait déjà plus à la situation réelle, 

entre en contradiction avec de nouvelles formes naissantes, et sur ce terrain se produit una série 

de collisions constituant au total le contenu de la guerre civile.‖
445

 

 

 El ―modernisme‖ de Sergeev es farà encara més evident a una recopilació de 

textos grecs i romans que publicarà en 1926 sota el títol Feudalisme i capitalisme 

comercial al món antic. El prefaci d‘aquesta obra resulta ben interessant, perquè ens 

posa de manifest quins eren els principals plantejaments teòrics de la concepció 

historiogràfica de Sergeev, tal i com podem observar a les línies següents: 

 

                                                 
445

 Història de Roma, 1922, p. 51 (apud Raskolnikoff, 1975: 56). 
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  ―Un recours à d‘autres pays et à d‘autres époques, à cóté des temps modernes, est 

presque inévitable lorsque l‘on aborde l‘histoire du point de vue sociologique, puisque sans 

analogies historiques il ne peut y avoir aucune sociologie. La confirmation de cela se trouve 

surtout dans les oeuvres de Marx et Engels. 

  Bien longtemps avant notre ère, le Méditerranée a traversé le cycle complet de 

dévelopement de la société féodale et de celle du capitalisme comercial [...] 

  l‘Antiquité est nécessaire seulement dans la mesure où elle favorise une compréhension 

plus profonde des sociétés qui ont précedé le capitalisme industriel développé‖
446

 

 

 Aquest fragment ens demostra que Sergeev no només trobava possible combinar 

la perspectiva ―modernista‖ de Meyer amb l‘anàlisi històric de Marx, sinñ que fins i tot 

els trobava complementaris. A pesar de posseir certes diferències importants el 

―capitalisme industrial desenvolupat‖ de l‘Europa moderna, la seua comparaciñ amb el 

―capitalisme comercial‖ antic resultava d‘una gran utilitat, especialment des del punt de 

vista ―sociològic‖, és a dir, de l‘anàlisi de l‘estructura socioeconòmica i els conflictes 

socials. Per altra banda, Sergeev fa també en aquest prefaci una defensa de la història 

antiga, que durant aquest període era vista amb recel per les institucions soviètiques i 

molts dels partidaris com un nucli de tendències conservadores (Raskolnikoff, 1975: 

53). Front a aquesta visió, Sergeev indica que el problema no era de la història antiga, 

sinñ d‘un cert tipus d‘història antiga que denomina ―antiquari‖, i que, segons ell, 

precedia a la pròpia tendència del liberalisme burgès, que era el que havia iniciat la 

perspectiva ―sociològica‖ que Marx havia desenvolupat en major mesura, i que ell 

reivindicava: 

 

  ―En ce qui concerne la prévention gnénéralisée contre l‟histoire ancienne, elle 

s‘explique et se justifie. L‘une des raisons de l‘attitude hostile envers l‘histoire de l‘Antiquité 

vient de ce que l‘histoire, encore aujourd‘hui, continue à rester le monopole d‘antiquaires [...] 

  Depuis que les chaires universitaires ont passé aux mains de la burgeoisie active, 

l‘attitude envers l‘histoire ancienne a complètement changé. Des representants de la science 

allemande comme Pôlhmann, Beloch, Meyer, Breisig, Bücher et d‘autres ancore [...] ont 

définitivement rompu avec le travail de collection et adopté la méthode sociologique.‖
447

 

 

 El fragment ens demostra que Sergeev no trobava en absolut contradictori la 

combinaciñ dels estudis econòmics de l‘antiguitat realitzat per autors com Pôhlmann i 
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 Prefaci de Feudalisme i capitalisme comercial al món antic, Moscou, 1926 (apud Raskolnikoff, 1975: 

294). 
447

 Ibidem (apud Raskolnikoff, 1975: 295). 
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Beloch, amb la teoria del materialisme històric, en contrast amb el rebuig a tota la 

corrent modernista que s‘establirà a la Uniñ Soviètica a partir de la dècada de 1930. Per 

altra banda, el fragment també ens mostra que Sergeev tampoc evita utilitzar als 

representants de la corrent ―primitivista‖ com Bücher que, de la mateixa manera que 

Ciccotti (1899), considera igualment útils per a la construcciñ d‘una interpretaciñ del 

mñn antic d‘acord amb els plantejaments del materialisme històric. 

 

 El darrer representant significatiu de l‘aplicaciñ del materialisme històric al mñn 

antic a Rússia, abans de la de la dècada de 1930, és Sergei I. Kovaliov (1886-1960).448 

A principis de la dècada de 1920 aparegué publicat el seu Curs d‟història general, en el 

qual Kovaliov exposava els continguts de les seues lliçons d‘història a la Universitat 

militar Tolmačev (anomenada, més tard, ―Acadèmia militar i política Lenin‖) entre els 

anys 1922 i 1923. Al primer volum de l‘obra (publicat el 1922), Kovaliov es referia a la 

seua metodologia d‘estudi amb el nom de ―concepciñ sociològica de la història‖, en la 

qual es fa present una notable influència del materialisme històric, tot i que Kovaliov no 

s‘arriba a definir com a ―marxista‖.449 El segon volum de l‘obra apareixeria publicat en 

1925, o es trobava dedicat a la història de Grècia, des del final de la civililització 

micènica fins a l‘època clàssica. En aquesta publicaciñ, Kovaliov presentava la societat 

homèrica com una ―societat feudal‖, i destacava el paper fonamental del capital 

comercial en la història d'Atenes, en coincidència amb l'esquema que trobem als treballs 

de Meyer (1895), Ciccotti (1899) i Tiumenev (1920). Però a més a més, Kovaliov 

circumscriu el predomini de l'esclavatge sobre les demés formes de treball, únicament, a 

l'Atenes del segle IV a. C., mentre que per als segles anteriors, destaca la importància 

del treball lliure al sector artesanal i agrícola durant els segles VI i V a. C.,450 en 

coincidència amb el panorama que ens planteja Ciccotti (1899).451 

 

 

                                                 
448

 El nom d‘aquest autor apareix transcrit, en ocasions, com Kovalev (que ha sigut l‘elecciñ presa, per 

exemple, per Raskolnikoff, 1975). Aquí hem preferit seguir la forma Kovaliov, que ha sigut la que s‘ha 

utilitzat amb més freqüència al nostre país.  
449

 Kovaliov (1920: 13-14; apud Raskolnikoff, 1975: 64). 
450

 Kovaliov (1925: 220-265; apud Raskolnikoff, 1975: 65). 
451

 Vid. capítol 5. 6. 
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b) La configuració de la interpretació ortodoxa durant els inicis de l’estalinisme  

 

 La situació de la historiografia russa durant el període anterior a 1930 presenta, a 

grans trets, les mateixes característiques que la de l‘Europa occidental, si bé, es feien ja 

presents dues tendències diferenciadores:  

 

 - Un interès especial per les grans transformacions històriques de l‘estructura 

socio-jurídica, que a la resta d‘Europa despertaven cada cop menys interès. 

 

 - Una presència important de les interpretacions marxistes, que experimenten un 

important reforçament després del triomf de la Revolució bolxevic.  

 

 A pesar d‘això, les interpretacions marxistes de la història antiga que trobem 

durant el període previ a 1930, no presenten grans diferències amb les dels marxistes 

italians Ciccotti, Barbagallo i Ferrero, dins dels esquemes generals del ―marxisme de la 

Segona Internacional‖. Un marxisme que es caracteritza, no només per la inexistència 

de la ―interpretaciñ ortodoxa‖, sinñ també, per l‘escassa importància del ―llenguatge 

marxista‖ que posteriorment, s‘identificarà com un dels trets característics de la 

historiografia marxista.452 La dècada de 1920 és un període, també, de convivència entre 

la historiografia i la no marxista, i d‘intercanvis entre ambdues escoles. Però cap a finals 

de la dècada de 1920, aquesta situació comença a alterar-se de forma progressiva. 

Segons Raskolnikoff (1975: 75-104), a partir del 1928, alguns historiadors marxistes i 

institucions acadèmiques comencen a acusar de ―burgesos‖ i ―contrarevolucionaris‖, a 

aquells historiadors que no havien adoptat la teoria marxista. Tendència que 

Raskolnikoff (1975) i Wulf (1978, 1984, 1992) posen en relació amb la supressió de la 

NEP el 1927 per part de Stalin,453 i l'inici de les reformes que configuraran els trets 

característics del ―període estalinista‖.  

 

Però abans d'entrar en aquesta fase, considerem interessant destacar la presència 

d'alguns elements que ja es comencen a fer presents en el període immediatament 

posterior a la Revolució d'Octubre, que s'acabaran imposant en la dècada de 1930. Entre 
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 Tal i com hem pogut comprovar en la definició establerta per McKeown (2007: 52-54) 
453

 La Nova Política Econòmica (NEP) fou establerta el 1921 per Lenin com un sistema de transició entre 

el capitalisme i el socialisme degut a les dificultats que havia trobat en implantar l‘economia socialista 

d‘una forma radical.  



864 

 

aquests, cal destacar l'aparició d'una sèrie de reinterpretacions de la teoria de Marx i 

Engels en clau divulgativa, i al mateix temps, amb uns objectius polítics clars, que no 

només es dirigien contra la propaganda anticomunista i les interpretacions no marxistes 

d'Europa i els Estats Units, sinó també, contra les interpretacions del marxisme que 

feien la socialdemocràcia alemanya i els menxevics russos.454 Per altra banda, una part 

important del Partit Socialdemòcrata Alemany (SPD) s‘oposà al govern establert a 

Rússia i a la revolució comunista que estigué apunt de triomfar a la pròpia Alemanya el 

novembre de 1918, la qual cosa ocasionà el naixement del ―Partit Comunista Alemany‖ 

(KPD), que passà a formar part de la Tercera Internacional. El resultat d‘això fou la 

constituciñ de la ―República de Weimar‖, en la qual l‘SPD ocupà el poder entre el 1919 

i el 1924. En aquest context, resulta rellevant que un dels membres més destacats 

d‘aquesta corrent del partit socialdemòcrata contrària al règim soviètic, que era Karl 

Kautsky, afirmés que: 

 

 ―La exactitud más o menos absoluta de la concepciñn materialista de la historia no 

depende de las cartas y artículos de Marx y Engels; sólo puede probarse por el estudio de la 

historia misma.‖ (Kautsky, apud Fontana, 1982: 147).  

 

La concepció contrària la trobem en una conferència pronunciada per Lenin a la 

Universitat de Sverdlov el 1919 que portava per títol L'estat, en la qual trobem les 

següents afirmacions: 

 

  ―Engels‘s book The Origin of the Family, Private Property and the State. This is one of 

the fundamental works of modern socialism, every sentence of which can be accepted with 

confidence [...]  

  This society advanced against serfdom, against the old feudal system, under the slogan 

of liberty. But it was liberty for those who owned property. And when feudalism was shattered, 

which occurred at the end of the eighteenth century and the beginning of the nineteenth 

century—in Russia it occurred later than in other countries, in 1861—the feudal state was then 

superseded by the capitalist state, which proclaims liberty for the whole people as its slogan, 

which declares that it expresses the will of the whole people and denies that it is a class state. 

And here there developed a struggle between the socialists, who are fighting for the liberty of the 

                                                 
454

 Aquests últims constituïen, com hem vist, l‘ala moderada del Partit Socialdemòcrata rus abans de la 

Revoluciñ d‘octubre, que s‘havien oposat a la immediatesa de la revoluciñ duta a terme pel partit 

bolxevic. 



865 

 

whole people, and the capitalist state—a struggle which has led to the creation of the Soviet 

Socialist Republic and which is spreading all over the world.‖ (Lenin, 1972)
455 

 

 Els fragment citat ens mostra alguns dels trets característics de l'estratègia 

discursiva dels líders del Partit Comunista de la Unió Soviètica. En primer lloc, Lenin 

inicia el text amb la referència a un treball d'Engels (L'origen de la família), que 

constitueix la única referència bibliogràfica que apareix al llarg de la seua conferència 

sobre l‘estat. En segon lloc, exposa una interpretaciñ de la història, segons la qual 

l‘aboliciñ de la servitud l‘any 1861, hauria significat l‘establiment del capitalisme a 

Rússia. Un plantejament que resulta difícil de conciliar amb la interpretació que feia els 

propi Marx sobre la introducció del capitalisme a Rússia,456 però que a Lenin li resultava 

necessària per tal de justificar l'establiment de la ―dictadura del proletariat‖ a Rússia 

l'any 1917 d'acord amb les ―lleis històriques‖ traçades pels fundadors del marxisme. El 

fet no tenia una importància menor, ja que el partit menxevic havia defensat prèviament 

la necessitat de retardar la revolució directa, com a conseqüència del predomini de la 

població agrícola a Rússia. Durant la dècada de 1920 aquest es convertiria en un dels 

temes més polèmics de la historiografia marxista desenvolupada a Rússia. En aquests 

debats es destacaria la figura de Pokrovski, que d‘acord amb el discurs de Lenin, 

defensaria la idea, segons la qual, s‘hauria produït un desenvolupament suficient del 

capitalisme a Rússia per a establir les bases necessàries per a que es produís la revolució 

i l‘establiment de la ―dictadura del proletariat‖ (Fontana, 1982: 221). 

 

 És interessant destacar que al mateix discurs pronunciat per Lenin el 1919 

trobem ja una sèrie de plantejaments que, més tard, es convertiran en el ―dogma‖ de 

l‘evoluciñ històrica, i del paper de l‘esclavatge en l‘antiguitat, durant el període 

―estalinista‖. Així, Lenin traça una evolució històrica en la qual no es troba present el 

―mode de producciñ asiàtic‖, però sí els altres quatre que formen part del dogma 

estalinista: el comunista-primitiu, l‘esclavista antic, el feudal, i el modern burgès. Lenin 

no fa cap menciñ explícita a ―modes de producciñ‖, però sí que estableix una divisiñ de 

la història marcada per aquestes quatre fases, caracteritzades pel tipus de relacions de 

treball que predominaria en cada una d‘elles. Cal dir, però, que l‘esquema històric traçat 

                                                 
455

 El text d‘aquest discurs fou publicat per primer cop a Moscou, l‘any 1929. Ens ha sigut possible 

accedir a una traducciñ a l‘anglès d‘aquest text, realitzada per George Hanna i publicada a Moscou el 

1972 (Lenin, 1972). Hem fet servir la versió digitalitzada del Marxist‟s Internet Archive d‘aquest text, 

motiu pel qual no citem el número de pàgina . 
456

 Vid. Hobsbawm (1967) i Godelier (1975: 5).  
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aquí per Lenin es deriva directament de la lectura de L‟origen de la família d‘Engels, i 

no d‘una elaboraciñ pròpia, tal i com es pot observar a fragments com el següent: 

 

  ―Before the first form of exploitation of man by man arose, the first form of division 

into classes—slave-owners and slaves—there existed the patriarchal family, or, as it is 

sometimes called, the clan family. [...] primitive communism, when the division of society into 

slave-owners and slaves did not exist. And in those times there was no state, no special apparatus 

for the systematic application of force and the subjugation of people by force. It is such an 

apparatus that is called the state. 

In primitive society, when people lived in small family groups and were still at the 

lowest stages of development, in a condition approximating to savagery [...] there were yet no 

signs of  the existence of a state. (Lenin, 1972)‖ 

 

 Les referències a la família de tipus ―patriarcal‖, i a la inexistència de l‘estat i 

dels esclaus en aquest estadi ens posen de manifest la derivació de L‟origen de la 

família, que al seu temps deriva aquestes observacions de l‘obra de Morgan (1877). 

Però al fragment es fan també evidents els primers passos cap a l‘establiment de la 

interpretaciñ marxista ortodoxa, segons la qual, de l‘estadi de ―comunisme primitiu‖, les 

societats evolucionarien, de forma universal i uniforme, cap a una fase ―esclavista‖, 

sense tenir en compte altres vies evolutives alternatives, com les que trobem a les 

Formen de Marx. Aquest fet es posa clarament de manifest a unes línies més avall del  

mateix discurs de Lenin, on estableix el següent esquema evolutiu: 

 

  ―The development of all human societies for thousands of years, in all countries without 

exception, reveals a general conformity to law, a regularity and consistency; so that at first we 

had a society without classes—the original patriarchal, primitive society, in which there were no 

aristocrats; then we had a society based on slavery—a slaveowning society. [...] The division 

into slaveowners and slaves was the first important class division. The former group not only 

owned all the means of production [...] but also owned people. 

  This form was followed in history by another—feudalism. In the great majority of 

countries slavery in the course of its development evolved into serfdom. The fundamental 

division of society was now into feudal lords and peasant serfs.‖ (Lenin, 1972) 

 

 El primer fet que cal destacar del fragment citat és que Lenin considera aquest 

esquema evolutiu com un principi universal, que s‘havia complit, i s‘havia de complir 

necessàriament, a totes les societats del mñn (―The development of all human societies 

for thousands of years, in all countries without exception, reveals a general conformity 
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to law, a regularity and consistency‖). Lenin posa les bases, d‘aquesta manera, de 

l‘esquematisme que caracteritzarà a la historiografia marxista soviètica a partir de la 

dècada de 1930, i que no tenia res a veure amb el caràcter obert que mantingueren 

Engels, i sobre tot Marx, a l‘apariciñ de noves descobertes que podien alterar l‘esquema 

que havien traçat prèviament. Un exemple representatiu el trobem en una carta 

realitzada per Marx el 1881, en la qual feia explícit que la afirmació de que Europa es 

trobava immersa en un ―procés irresistible‖ d‘introducciñ a l‘economia capitalista, i 

destrucciñ dels sistemes econòmics anteriors, afectava únicament als països de l‘Europa 

occidental, que eren els que havien sigut objecte de la seua anàlisi, i que no disposava 

de dades per assegurar si aquest procés es repetiria a la resta del món, inclosa la mateixa 

Rússia.457 Front a aquesta perspectiva analítica, i sempre oberta a l‘apariciñ de nous 

descobriments que feren alterar les conclusions establertes prèviament de Marx,458 Lenin 

establia al seu discurs la importància, com a ―marxistes‖, de mantenir-se a l‘esquema 

que hem citat més amunt: 

 

  ―This fundamental fact—the transition of society from primitive forms of slavery to 

serfdom and finally to capitalism—you must always bear in mind, for only by remembering this 

fundamental fact, only by examining all political doctrines placed in this fundamental scheme, 

will you be able properly to appraise these doctrines and understand what they refer to‖ (Lenin, 

1972). 

 

 Afirmacions com aquesta obrin el camí cap a la progressiva simplificació i 

esquematització de la historiografia marxista, al mateix temps que experimenta un 

procés d‘abstracciñ progressiva i separaciñ de la realitat. Les bases d‘aquest procés es 

poden observar en aquest text, i de fet, es troben ja present en algunes de les tendències 

de la Segona Internacional, però no seria fins a molt més tard quan començarien a fer-se 

efectives. A pesar de que Lenin es trobava al capdavant de la Unió Soviètica en aquells 

moments, el cert és que el discurs que pronuncià el 1919 no produí cap efecte immediat 

entre els historiadors russos, i ni tan sols entre els soviètics. De fet, el text de la 

conferència no començaria a ser conegut d‘una forma generalitzada abans de 1928, en 

què fou publicat per primer cop, i el mateix Lenin tampoc considerà necessari intervenir 

en el desenvolupament de l‘activitat historiogràfica, tant a dins, com fora de les 

universitats. La prova d‘això sñn les obres de Tiumenev, Sergeev i Kovaliov publicades 
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 Carta a Vera Zassoultich, de 8 de març de 1881, citada per Godelier (1975: 5). 
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 Vid. Hobsbawm (1967), Godelier (1975). 
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a principis de la dècada de 1920 que hem citat més amunt, i en les quals apareixen 

plantejaments oposats als de la conferència de Lenin, ja que entre els estadis ―primitiu‖ i 

―esclavista‖, situaven una espècie de ―feudalisme‖, tant a la Grècia com a la Roma 

arcaiques. 

 

 El que sí que es començà a produir, com a conseqüència directa de la ―Revoluciñ 

d‘octubre‖, fou un augment substancial de la literatura marxista en múltiples camps, des 

de la realitzaciñ d‘obres de divulgaciñ per a instruir a la massa de la poblaciñ camperola 

i proletària en els principis de la interpretació marxista de la societat, als estudis sobre 

aspectes concrets de la història des de la perspectiva marxista. Els òrgans de poder 

soviètics incentivaren durant aquest primer període (1917-1927) el desenvolupament 

d‘una recerca marxista a partir de la creaciñ d‘institucions com ―l‘Acadèmia socialista 

de ciències socials‖ (SAON) el 1918, ―l‘Institut Marx-Engels‖ el 1920, destinat a 

recopilar les obres dels fundadors del marxisme,  i ―l‘Acadèmia russa de la història de la 

cultura‖ (GAIMK), el 1919 (Raskolnikoff, 1975: 28-29). Aquesta última institució 

jugarà un important paper des de la seua constitució com a instrument de coordinació 

dels historiadors marxistes, de desenvolupament dels debats al seu interior, i finalment, 

com a òrgan d‘expressiñ, a partir de determinat moment, de les ―versions oficials‖ de la 

interpretació històrica. Finalment, cal destacar també la dissolució de les Facultats 

d‘Històira, Filologia i Dret de Moscou i Petrograd el 1919, i la seua substituciñ per les 

Facultats de Ciències Socials, que quedarien subdividides en les seccions econòmica, 

jurídico-política i històrica (Raskolnikoff, 1975: 31), que ens mostra l‘objectiu de 

canviar la perspectiva d‘estudi tradicional, cap a una nova concepciñ més integrada, i 

alhora social, de la ciència. A través d‘aquests canvis a les universitats i de la creaciñ 

d‘aquestes noves institucions, es fa evident l‘objectiu de les institucions soviètiques 

d‘aprofundir en el desenvolupament d‘una autèntica ciència social marxista, que 

pràcticament no existia abans de 1920 (tant a la Uniñ Soviètica, com fora d‘aquesta). 

Però durant aquest període encara predomina una actitud positivista, segons la qual el 

desenvolupament d‘una ciència d‘acord amb els principis marxistes portaria, per si 

mateixa, al descobriment de la veritat, i per tant, no es feien necessàries intervencions 

d‘una major envergadura.  

 

Aquesta situació començaria a alterar-se amb la creaciñ de la ―Societat 

d‘Historiadors Marxistes‖, sota la direcciñ de M. N. Pokrovski (1868-1932), el 1925, 
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en la qual es comença a manifestar l‘objectiu d‘arribar a un acord sobre determinats 

problemes bàsics de la història des de la perspectiva marxista, i sobre la forma 

d‘entendre determinats conceptes i passatges de l‘obra de Marx i Engels. L‘any 1927 

l‘Associaciñ creà la revista Istorik-Marxist, que fixava entre els seus objectius: ―la lutte 

contre la pensée histoirque bourgeoise sous tots ses aspects, et aussi contre l‟altération 

de la méthode historique de Marx et de Lénine.‖.459 La ―lluita‖ contra els plantejaments 

de la ―historiografia burgesa‖ ens sembla lògica des del punt de vista marxista, però no 

tant aquella que es dirigia ―contra l‘alteraciñ del mètode històric de Marx i Engels‖, la 

qual cosa constituïa una vertadera novetat, i ens mostra l‘inici de l‘interès per la 

―puresa‖ de la teoria, que a més, ja no és només ―marxista‖, sinñ ―marxista-leninista‖. 

L‘historiador Pokrovski jugarà un paper fonamental en la direcciñ d‘aquest procés 

d‘inici de les discussions sobre el mètode marxista, que portaven per objectiu 

l‘establiment d‘una lectura ―correcta‖ del materialisme històric.  

 

Una lectura que, no per casualitat, coincidia amb aquella mantinguda per les 

altes esferes del Partit Comunista Rus. Cal recordar que l‘any 1924 es produí la mort de 

Lenin, i que durant els anys següents Stalin aconseguí fer-se amb el poder. Stalin 

aconseguí una centralització del poder en la seua figura en una mesura molt major del 

que ho havia fet Lenin, a través de la concentraciñ de càrrecs i de l‘eliminaciñ dels 

adversaris polítics (començant per Leon Trotski, que era el seu principal adversari en el 

càrrec de secretari general del Partit). L‘any 1927 Stalin suprimí la ―Nova Política 

Econòmica‖ (NEP), que havia sigut posada en marxa el 1921 per Lenin com un sistema 

de transició entre el capitalisme i el socialisme, i inicià la concentració de tota 

l‘economia russa en mans de l‘estat. Un procés que vingué acompanyat d‘una política 

repressiva contra els propietaris de terres grans i mitjans (els kulaks). D‘aquesta manera 

es comença a produir un augment progressiu del control de la societat per part de l‘estat, 

que es veuria reforçat per l‘objectiu de Stalin d‘eliminar qualsevol tipus d‘adversari 

possible al seu poder, i l‘aïllament internacional de la Uniñ Soviètica. El pas decisiu es 

fa efectiu l‘any 1929, en què Stalin aconsegueix eliminar totes les faccions contràries a 

la idea de que ell ocupés el control del Partit Comunista i de l‘estat, la qual cosa es fa 

evident amb l‘expulsiñ de Trotski del Partit el mateix any.  
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Les tendències descrites tindrien un efecte sobre l‘activitat científica, i en 

conseqüència la historiografia, que si bé no es produïren d‘una forma tan immediata 

com en altres sectors de la societat, sí que comencen a fer-se evidents des de 1928, i 

encara més, a partir del 1930. A partir de l‘any 1934 el govern soviètic inicia la seua 

intervenciñ directa sobre l‘activitat historiogràfica, a partir de la promulgaciñ d‘un 

decret que reestructura profundament els plans d‘estudi de la història que s‘havien fet 

servir fins aleshores.460 Cal destacar, però, els anys anteriors al decret de 1934, ja que 

constitueixen el període de formulaciñ i discussiñ d‘una sèrie de qüestions fonamentals 

de la teoria marxista, amb l‘objectiu d‘arribar a un acord sobre la interpretació més 

―correcta‖. Un objectiu que ens presenta ja les bases del camí cap a l‘establiment d‘una 

interpretació ortodoxa de la teoria històrica de Marx i Engels, en contra de la llibertat 

interpretativa que havia predominat fins aleshores. Al darrere d‘aquests plantejaments 

es fa sentir ja la tendència del govern de Stalin de controlar tots els aspectes de la 

societat, amb l‘objectiu d‘evitar qualsevol tipus de dissensiñ sota el pretext de fer front a 

les amenaces externes dels països burgesos, o de les conspiracions internes, en contra 

del règim socialista. 

 

Un bon exemple d‘aquest clima de control progressiu de l‘activitat 

historiogràfica ens el presenta Fontana (1982: 221), a partir de les discussions sobre 

l‘actitud que havia tingut el partit bolxevic envers la Segona Internacional durant el 

període previ a la Primera Guerra Mundial. La qüestió provocà forts debats entre els 

historiadors interessats en aquesta qüestiñ, que s‘acusaren els uns als altres de 

―menxevics‖ i ―poc marxistes‖, i acabaren demanant la intervenció dels polítics. 

L‘octubre del 1931 aparegué publicada una carta de Stalin anomenada ―Algunes 

qüestions de la història del bolxevisme‖, en la qual acusà de ―contraris al partit‖ i 

―semitrotskistes‖ aquells que s‘atreviren a posar en dubte que Lenin havia lluitat contra 

el centrisme socialdemòcrata abans del 1914 (Fontana, 1982: 221). Tal i com indica 

Fontana, l‘episodi resulta ben representatiu de com: ―La misión del historiador quedaba 

reducida a apoyar las necesidades políticas coyunturales, aunque fuese a costa de 

desmentir hoy lo que había afirmado ayer.‖ (1982: 222). 
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 Decret del ―Consell de Comissaris del Poble‖ del 16 de maig de 1934, que comentem més avall, a 

l‘apartat c d‘aquest capítol.  
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Una situaciñ similar es produí amb la qüestiñ del ―mode de producciñ asiàtic‖, 

que també es debaté durant aquests anys d‘implantaciñ del poder de Stalin. El mode de 

producciñ asiàtic constituïa un dels quatre ―modes de producciñ‖ enumerats per Marx al 

famós pròleg de la Contribució a la crítica (1859),461 que durant aquests anys comença a 

ser estudiat de forma sistemàtica com el text clau per a la comprensió del materialisme 

històric. Però mentre la resta d‘etapes històriques podien ser col·locades una davant 

d‘altra, mostrant una seqüència històrica unilineal, que encaixava amb la concepciñ 

progressista i dialèctica de la història, el mode de producció asiàtic es presentava com 

un sistema que havia perdurat al llarg del temps, sense  que cap ―revoluciñ social‖ 

provoqués la seua transformaciñ, i l‘encaminés cap al ―progrés‖. Un estudi de l‘evoluciñ 

del pensament de Marx, com el que hem realitzat més amunt,462 ens mostra que el mode 

de producció asiàtic constitueix un dels resultats de les seues recerques, de la mateixa 

manera que els altres tres, que bàsicament es derivaven dels resultats de la ―ciència 

econòmica burgesa‖, com manifesta el mateix Marx. Però a la Uniñ Soviètica, i 

especialment durant el període estalinista, aquesta qüestió adquireix una enorme 

importància política, ja que el Partit Comunista defensava la idea de que el règim 

soviètic constituïa la representació del cinquè i últim (o penúltim) estadi evolutiu, el de 

la ―dictadura del proletariat‖ i la instauraciñ del socialisme, a la qual seguiria 

l‘establiment del comunisme. Si la història avançava en una línia progressista, com 

havien defensat els historiadors liberals durant tot el segle XIX, el socialisme resultava 

la seua conseqüència lògica, que s‘havia produït a Rússia, i s‘havia de produir a la resta 

de països del mñn. D‘aquesta manera resultaven més assumibles els grans esforços i 

sacrificis que exigia el govern de Stalin a través dels ―plans quinquenals‖ i l‘establiment 

accelerat del sistema socialista i la industrialització a Rússia (Wulf, 1984: 50-51), i 

augmentaven les possibilitats de que el proletariat d‘altres països trobés factible dur a 

terme processos revolucionaris. La demostració científica del caràcter progressista de la 

història es convertia, d‘aquesta manera, en una necessitat política per al règim soviètic, i 

en una obligació moral per als historiadors. 

 

Però és que a més, l‘existència del mode de producciñ asiàtic constituïa també 

un problema polític a curt termini per al règim de Stalin, ja que afectava a la seua 

actuació en la revolució xinesa, en la qual havia privilegiat el suport de la burgesia 
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 Vid. més amunt, a l‘apartat introductori (6. 3. 1.). 
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(antifeudal i antiimperialista) i el proletariat, enfront de la classe camperola (Wulf, 

1984: 53). Però és que a més a més, afectava a la pròpia Rússia, on predominava una 

classe camperola organitzada en col·lectivitats abans de la Revoluciñ d‘octubre, la qual 

cosa podria significar que la ―revoluciñ bolxevic‖ no constituïa una necessitat històrica 

en la pròpia Rússia. El resultat de tot plegat fou l‘eliminaciñ del mode de producciñ 

asiàtic a partir de les reunions celebrades a Tiflis i Leningrad en 1930 i 1931, que fou 

considerat una forma peculiar de feudalisme a l‘Orient, i quedà sancionat per l‘obra de 

Stalin, Materialisme dialèctic i històric (1938), en la qual establia que en la història 

s‘havien conegut cinc tipus de ―relacions de producciñ‖ principals: primitiu-comunal, 

esclavista, feudal, capitalista i socialista. (Fontana, 1982: 223). 

 

En el camp de la història antiga, els primers anys de la dècada de 1930 també 

marquen l‘evoluciñ cap a una ràpida conversiñ historiogràfica, en la qual s‘observa la 

desapariciñ total de les interpretacions marxistes, i l‘abandonament, per part dels propis 

historiadors marxistes (com Tiumenev i Kovaliov), de molts dels plantejaments que 

havien sostingut prèviament (Raskolnikoff, 1975: 75-105). Segons aquests mateixos 

autors, el canvi es produí com a conseqüència de la publicació de la conferència de 

Lenin L‟estat el 1929,463 que es convertiria en ―la base‖ de les discussions sobre les 

―formacions socio-econòmiques‖ que es desenvoluparen entre els anys 1929 i 1930.464 

Però Raskolnikoff (1975) ha posat de manifest que l‘evoluciñ no es produeix 

exactament d‘aquesta manera, sinó més aviat a la inversa: 

 

―A lire les comptes rendus des discussions, il semble plutót que le processus soit 

inverse: c‘est l‘intérêt pour les problèmes liés aux formations économico-sociales qui provoqua 

la publication de la leçon de Lenine précisément à ce moment-là et non le contraire.‖ (1975: 84). 

 

Raskolnikoff basa aquesta afirmaciñ en el fet que l‘any 1928, la ―Societat 

d‘historiadors marxistes‖, que es trobava sota la direcciñ de Pokrovski, ja dirigí un dur 

atac sobre la ―puresa marxista‖ de L‟esbós d‟una història econòmica de l‟Europa 

medieval de Petrusevski, publicada el mateix any (Raskolnikoff, 1975: 93). Per altra 

banda, l‘any següent s‘iniciaria el debat sobre el ―mode de producciñ asiàtic‖, que no 
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arribà a cap solució clara, i que sembla trobar-se al darrere de  la publicació de la 

conferència de Lenin el 1929, que d‘alguna manera aportava la ―soluciñ‖ a la polèmica. 

 

 

Un dels historiadors de l‘antiguitat en el qual podem observar d‘una forma més 

clara el canvi d‘orientaciñ que es produeix durant aquests anys és Kovaliov, tal i com 

podem comprovar als seus treballs: La teoria de Marx i Engels sobre el mode de 

producció antic (1932), i Karl Marx i Engels sobre l‟antiguitat (1933).465 En aquests 

textos Kovaliov exposa que després de realitzar una anàlisi acurada dels textos de Marx 

i Engels havia arribat a la conclusió de que aquests no havien parlat en cap part de la 

seua obra sobre la possible existència d‘una ―etapa feudal‖ durant el període arcaic de 

Grècia i Roma. Segons Kovaliov, el que havia existit durant l‘època arcaica era: ―la 

décomposition du régime du clan, qui se manifeste principalment dans son 

aristocratisation, c‟est-à-dire dans la constitution d‟une oligarchie privilégiée à partir 

de la démocratie primitive du clan‖.466 L‘afirmaciñ suposa un canvi important respecte a 

la concepciñ historiogràfica de l‘evoluciñ socioeconòmica del mñn antic que havia 

presentat Kovaliov a principis de la dècada de 1920, en la qual s‘observava una notable 

influència de la interpretaciñ ―modernista‖ de l‘escola alemanya d‘Eduard Meyer. Es 

tracta d‘una evoluciñ que també es produeix de forma radical en Tiumenev. Entre els 

autors del període previ a 1930 que hem tractat més amunt, únicament Sergeev es 

resistiria a canviar totalment els plantejaments que havia mantingut prèviament. A pesar 

de que canvià alguns elements del seu discurs, i començaria a fer incisió, per exemple, 

en les grans diferències que separaven el proletariat de l‘antiguitat del de l‘època 

moderna, Sergeev no arribà a rebutjar mai totalment els plantejaments ―modernistes‖, i 

les obres dels investigadors occidentals que havia fet servir fins aleshores. 

 

En tot cas, en la historiografia soviètica s‘observa una evoluciñ generalitzada de 

les posicions modernistes, que havien predominat de forma clara durant el període 

anterior a 1930, cap a les postures ―primitivistes‖, que s‘ajustaven molt millor a la 

concepció històrica de Marx i Engels, i encara més, del panorama presentat per Lenin a 

L‟estat (1929 [1919]). Però aquest canvi constitueix només un dels símptomes, de 
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caràcter general, que afecten a la historiografia soviètica al voltant de la dècada de 1930. 

El ―materialisme històric‖ deixa de ser entès únicament com una metodologia d‘estudi 

de la història, que és la pràctica que trobem a l‘obra de Ciccotti (1899) o als escrits 

elaborats per Tiumenev i Kovaliov a principis de la dècada de 1920, i els historiadors 

marxistes comencen a recñrrer a les obres de Marx i Engels com a font d‘informaciñ 

sobre la ―interpretaciñ correcta‖ de fenòmens històrics concrets. Una pràctica per la qual 

seran criticats de forma incisiva per alguns historiadors no marxistes o ―antimarxises‖,467 

tal i com podem observar a les següents observacions realitzades per Vittinghof el 1860: 

 

―El marxismo-leninismo soviético actual es un sistema doctrinal teórico y una 

«metodología» que procede de la interpretación de Marx y Engels por Lenin y Stalin. Ahora 

bien, durante muchas décadas desde la muerte de Marx (1884) y Engels (1895), la investigación 

científica sobre la Antigüedad, el Antiguo Oriente y el Lejano Oriente ha seguido avanzando y se 

han hecho descubrimientos nuevos [...] Estos dos grandes hombres hubiesen corregidos por sí 

mismos muchas de sus concepciones y puntos de vista, por lo menos en al medida en que 

extrajeron su material de tesis y demostraciones para el establecinimento de leyes de desarrollo 

en las sociedades precapitalistas de la historia.‖ (Vittinghof, 1986 [1960]: 72). 

 

Al fragment citat es pot observar una certa fe positivista que no compartim 

plenament  (―la investigación científica [...] ha seguido avanzando y se han hecho 

descubrimientos nuevos‖), però la resta de l‘anàlisi realitzada per Vittinghof sí que 

resulta adequada. Tal i com hem pogut comprovar al capítol dedicat a Marx i Engels (5. 

4.), aquests basaren la major part de les seues observacions sobre el món antic en les 

seues lectures d‘Adam Smith, Niebuhr, Mommsen i Morgan, i per tant, qualsevol 

referència a les observacions de Marx i Engels a qüestions concretes de la història 

antiga, constitueix una referència indirecta a als plantejaments i l‘estat de coneixement 

dels autors mencionats. Evidentment, la modificació dels plantejaments de Niebuhr i 

Mommsen per part d‘autors com Eduard Meyer, procedia en major mesura del fet que 

aquest últim no compartia els principis del ―paradigma progressista liberal‖ per motius 

ideològics, que no pas als nous descobriments apareguts durant aquests anys. En aquest 

sentit, sí podem indicar l‘existència d‘un cert ―seguidisme‖ acrític dels postulats de 

Meyer per part de Ciccotti en la seua anàlisi de l‘economia grega, o dels treballs de 
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Sergeev, i les primeres obres de Tiumenev i Kovaliov. Però al mateix temps, també cal 

destacar el fet que l‘estudi de la Grècia i Roma arcaica havia experimentat un notable 

avanç des dels temps de Niebuhr i Mommsen, que sí trobem incorporats plenament al 

treball de Max Weber (1909), que a pesar de mantenir-se fidel als plantejaments bàsics 

del ―paradigma progressista liberal‖, adopta bona part de les conclusions dels treballs de 

Meyer, Wilcken i Rostovtzeff.468 Però és que a més, en el camp dels descobriments 

empírics es trobava el ―descobriment‖ de la civilitzaciñ micènica per part d‘Arthur 

Evans, que començà a divulgar-se a partir de la publicació dels resultats de les seues 

excavacions el 1901.469 

 

El canvi metodològic operat per Kovaliov, i per la majoria dels historiadors 

soviètics durant aquests anys, marca també l‘establiment d‘una transiciñ directa del 

―comunisme primitiu‖ a l‘esclavatge, a través d‘un període ―patriarcal‖, que es derivava 

directament de les observacions realitzades per Engels a l‘Anti-Dühring (1877) i 

L‟origen de la família (1884) a partir de l‘obra de Morgan (1877), i que trobem 

reiterada al discurs de Lenin L‟estat (1929 [1919]). L‘establiment d‘aquesta transiciñ 

entre els estadis ―primitiu‖ i ―esclavista‖ sense passar per un estadi ―feudal‖,470 xocarà 

amb l‘evidència de formes de dependència ―intermèdies‖ durant el període arcaic de 

Grècia i Roma, la qual cosa serà solucionada amb la introducció del concepte 

―d‘esclavitud patriarcal‖, tal i com veurem més avall. 

 

Per altra banda, treball de Kovaliov La teoria de Marx i Engels sobre el mode de 

producció antic (1932), també s‘observa una evoluciñ cap a l‘establiment d‘una 

interpretaciñ ―esclavista‖ de tota l‘antiguitat, en coherència també amb l‘esquema 

presentat per Lenin a la conferència L‟estat (1929 [1919]). Kovaliov critica, a més a 

més, la postura que ell mateix havia defensat en treballs anteriors: 

 

                                                 
468

 Vid. capítol 6. 2. 
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 Arthur John Evans: The Mycenaean Pillar Cult and its Mediterranean Relations with Illustrations 

from Recent Cretan Finds, London, MacMillan and Co., 1901. 
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 Ciccotti, en canvi, sí passava per aquest estadi ―feudal‖, i li dona una explicaciñ que resulta plenament 

coherent, des del nostre punt de vista, amb els plantejaments metodològics del materialisme històric, tal i 

com es pot observar al següent fragment: ―La forma di soggezione più antica, più importante e più estesa, 

che troviamo sul limitare della storia greca, non è la schiavitù, ma una specie di servaggio e direi anche 

di vassallaggio. [...] La mancanza [...] di richezza accumulata, la inesistenza di un movimento 

commerciale escludevano in un luogo una produzione diretta e crescente de‟ padroni ed un impiego de‟ 

servi, e conducevano invece alla forma più rudimentale del tributo [...] e ad una formazione di classi, che 

facea de‟ dominanti tutto un esercito in armi e de‟ soggetti un ceto di agricoltori.‖ (1977 [1899]: 85). 
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―Dans un exposé consacré aux conceptions de Marx et Engels, il était nécessaire de 

commencer par une analyse de l‘aspect le plus important du mode de production antique, par 

l‘analyse de sa contradiction fondamentale. Cela aurait permis non seulement de présenter le 

mode de production antique ommme une uité dialectique de contradictions, mais aussi 

d‘expliquer la dialectique du développement de la société antique, de sa genèse jusqu‘à sa 

dégradation, comme la dialectique du développement de cette contradiction essentielle.‖
471

 

 

El plantejament presentat aquí per Kovaliov ens avança ja l‘esquema bàsic de 

l‘obra de Stalin Materialisme dialèctic i històric (1938), en la qual les transformacions 

històriques són reduïdes a un esquema lineal de caràcter monocausal. Es fa evident el 

predomini del plantejament apriorístic segons el qual l‘antiguitat s‘havia d‘explicar, 

necessàriament, a partir de la seua ―contradicciñ essencial‖, que era la relaciñ dialèctica 

que existia entre els esclaus i els amos d‘esclaus. Una idea que trobem present a la 

conferència de Lenin L‟estat (1929), i que Kovaliov desenvoluparà en major mesura: 

 

―Ainsi il n‘y avait qu‘un seul antagonisme de classe dans la societé antique: celui de 

l‘esclave contre le propriétaire d‘esclaves. Mais sur le fond de cet antagonisme fondamental se 

développait l‘action complexe des antagonismes secondaires entre divers groupes de la 

population libre, ce qui n‘excluait pas la compénétration des deux antagonismes, par exemple les 

actions communes des esclaves et la paysannerie ou des esclaves du lumpenprolétariat.‖
472

 

 

 A partir d‘aquí es poden observar els orígens la noció, pròpia de la historiografia 

marxista, del paper fonamental de l‘esclavatge a l‘economia i societat antigues. Una 

noció que, com hem vist, es trobava ja present a la historiografia anterior, però que en el 

cas del marxisme d‘aquests anys adquireix una importància molt major. Tal i com hem 

pogut comprovar, la historiografia liberal i la marxista compartien la concepció 

evolutiva progressista de la història, segons la qual, l‘antiguitat s‘havia basat en el 

treball esclau, l‘edat mitjana en la servitud, i la moderna en el treball lliure. Una 

interpretació que havia sigut qüestionada per Eduard Meyer a finals del segle XIX, que 

obrí una nova línia interpretativa de gran influència en la historiografia alemanya i 

italiana, des d‘aleshores, fins als nostres dies, i també en investigadors d‘altres països, 

com Rostovtzeff. La controvèrsia amb aquesta escola historiogràfica, que comença a ser 

anomenada ―modernista‖, és un dels aspectes que caracteritza la historiografia soviètica, 
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i al mateix temps determina el seu menyspreu de totes les interpretacions que tingueren 

un aspecte ―modernista‖, que comencen a ser criticades ―d‘antimarxistes‖ (a pesar de 

que havien sigut mantingudes per Ciccotti, i pels mateixos Tiumenev i Kovaliov a 

principis de la dècada de 1920).  

 

 Però a aquesta posició teòrica, que també era defensada per molts altres 

historiadors no marxistes, com Max Weber, i bona part de la historiografia britànica i 

francesa, se li sumaria una altra qüestió de gran importància en l‘imaginari socialista i 

marxista, que es manifestaria amb força durant la Revolució Russa, i després del triomf 

d‘aquesta. Des de mitjan segle XIX, molts autors havien establert una correlaciñ entre el 

proletariat modern i els esclaus de l‘antiguitat, tal i com podem observar a la Història de 

Roma de Mommsen, o a les conferències de Meyer (1895, 1898), i que a pesar de que 

seria negada amb vehemència per Marx des del punt de vista històric i teòric,473 aquest 

no podria evitar admirar a Espartac com a ―vertader representant del proletariat antic‖.474 

No és l‘agrupaciñ del Partit socialdemòcrata alemany liderada per Rosa Luxemburg 

s‘autonomenaren ―Lliga Espartaquista‖ (la qual tindria un important paper  a la 

―Revoluciñ de novembre‖ a Alemanya el 1918, i es passarien en massa al ―Partit 

Comunista Alemany‖, un cop es constituí aquest). La relaciñ entre les idees de 

―proletariat‖, ―Espartac‖ i ―revoluciñ‖ es fan clarament presents al discurs pronunciat 

per Lenin el 1919, tal i com podem observar a continuació: 

 

―Neither under slavery nor under the feudal system could a small minority of people 

dominate over the vast majority without coercion. History is full of the constant attempts of the 

oppressed classes to throw off oppression. The history of slavery contains records of wars of 

emancipation from slavery which lasted for decades. Incidentally, the name ―Spartacist‖ now 

adopted by the German Communists—the only German party which is really fighting against the 

yoke of capitalism—was adopted by them because Spartacus was one of the most prominent 

heroes of one of the greatest revolts of slaves, which took place about two thousand years ago. 

[...] Such civil wars mark the whole history of the existence of class society.‖ (Lenin, 1972). 

 

 La relació entre els esclaus antics i el proletariat modern resulta evident, tot i 

que, cal destacar-ho, Lenin no arriba a dir en cap moment que la revolta d‘Espartac 

constituís una vertadera ―revoluciñ‖. La intenciñ de Lenin en aquest discurs era oferir la 
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sensaciñ de que les ―classes oprimides‖ havien dut a terme una lluita constant contra els 

seus opressors, i que les revoltes d‘esclaus n‘eren al prova evident. Un objectiu polític 

que passa a convertir-se en un dels principis bàsics de la historiografia soviètica a partir 

de la dècada de 1930, tal i com hem pogut observar al text de Kovaliov citat més amunt, 

i d‘acord amb la línia traçada per Pokrovski en 1931: ―l‟histoire doit expliquer 

immédiatement et infatigablement aux masses la lutte des classes.‖475 

 

 

c) La “doctrina de les revolucions d’esclaus” 

 

 Un bon exemple de la forma en què es produeix el procés de configuració de la 

interpretació marxista ortodoxa durant el període estalinista, i del dirigisme polític al 

qual es troba sotmesa, és la ―doctrina de les revolucions d‘esclaus‖, que constitueix una 

tesi que seria mantinguda per la historiografia soviètica, des de principis de la dècada de 

1930 fins a finals de la de 1950. Segons Mouza Raskolnikoff, l‘origen d‘aquesta teoria 

es troba al discurs que pronuncià Stalin el 19 de febrer de 1933 en el ―Primer Congrés 

dels treballadors de Xoc de les granges col·lectivitzades‖ a Moscou, en el qual es referí 

a les diferents revolucions que havia conegut la història, inclosa l‘època antiga, en la 

qual: ―La révolution des esclaves à supprimé les propriétaires d‟esclaves et aboli la 

forme esclavagiste de l‟explotation des travailleurs.‖476 Aquest mateix any, apareixia 

publicat a la revista del GAIMK un article de Kovaliov titulat ―La lluita de classes i la 

caiguda del mñn antic‖ (Kovaliov, 1975a [1933]), en el qual l‘historiador rus realitzà la 

primera exposiciñ, en l‘àmbit historiogràfic, de la teoria, segons la qual, la decadència 

del mñn antic s‘havia produït com a conseqüència de la ―revoluciñ dels esclaus‖. 

L‘exposiciñ d‘aquesta interpretaciñ per part de Kovaliov crida l‘atenciñ, ja que fins 

aleshores, cap autor (inclòs el mateix Kovaliov) havia fet descansar la decadència del 

mñn antic a una suposada ―revoluciñ dels esclaus‖, sinñ que la interpretaciñ que 

predominava era exactament la contrària: la disminució progressiva en la utilització dels 

esclaus com a força de treball que s‘havia produït a la Roma tardoimperial constituïa un 

dels símptomes més evidents de la ―caiguda de la cultura antiga‖, que com indicava 
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Max Weber en 1896, s‘havia caracteritzat pel treball dels esclaus. Per quin motiu es 

produeix, per tant, l‘apariciñ d‘aquesta nova línia interpretativa? 

 

 Segons Raskolnikoff (1975: 112-114; 126-131; 1990: 202-203), l‘origen 

d‘aquesta es troba en la frase pronunciada per Stalin al febrer de 1933. Una tesi a la qual 

ha mostrat la seua oposició recentment Roberto Orena (1984: 83-116), per al qual 

l‘elaboraciñ teòrica de Kovaliov (1933), i el llibre d‘A. V. Misulin sobre la revolta 

d‘Esartac (Spartacus, 1936), no es podien derivar únicament de la frase pronunciada per 

Stalin de passada. Segons Orena, les elaboracions de Kovaliov i Misulin havien de 

procedir, per força, de plantejaments teòrics de base d‘una major profunditat. 

Malauradament, Orena no ens deixa clar quins devien ser aquests plantejaments, ni 

perquè es produeix un canvi d‘orientaciñ general de la historiografia soviètica en aquest 

camp, a partir de l‘any 1933. En tot cas, resulta curiñs que cap dels dos autors faça 

referència a l‘aspecte que, des del nostre punt de vista, té una major importància: les 

fortes implicacions polítiques que tenia a Rússia la identificació dels esclaus amb el 

proletariat modern. A pesar de que els historiadors marxistes soviètics, com Kovaliov, 

s‘orientaren cap a una adopciñ plena dels plantejaments primitivistes, la identificació 

entre l‘esclavitud antiga i el proletariat modern resultava inevitable. Especialment a una 

societat com la russa, on es feia present la importància d‘una estructura socioeconòmica 

de caràcter fonamentalment agrícola que era percebuda per la major part de la 

intelligentsia del país, tant liberals com marxistes, com un factor d‟endarreriment 

respecte a la resta d‘Europa. Poc després de la Revoluciñ d‘Octubre, els defensors del 

nou règim començaren a desenvolupar la teoria de la necessitat de que es produís la 

―dictadura del proletariat‖, com a avantguarda de la revoluciñ que beneficiaria a tots els 

estrats de la societat. No obstant això, aquesta tesi no arribà a ser imposada als 

historiadors al llarg de la dècada de 1920, ni tan sols durant els anys de la guerra civil 

(1818-1821), sinñ que pel contrari, es mantingué vigent diversitat d‘interpretacions 

historiogràfiques. Però l‘any 1927 Stalin suprimí la NEP i posà en marxa la política dels 

plans quinquenals, que es dirigien, en essència, contra una de les bases principals que 

havien possibilitat la permanència en el poder del partit bolxevic: la legalització el 

repartiment de les terres que havien realitzat els camperols durant el transcurs de la 

Revolució. Les expropiacions i col·lectivitzacions forçoses impulsades pel govern de 

Stalin a partir de 1928, reduïren de forma significativa el recolzament pel règim que 

inicialment havien mostrat la massa del camperolat rus, i només pogueren ser dutes a 
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terme mitjançant la implantació d‘una política de control policial i desplaçaments 

forçosos de població (especialment, els anomenats kulaks).  

 

Aquest context explica la necessitat d‘enfortir els mecanismes de control 

ideològic (entre els quals la historiografia juga un paper fonamental), des del 1928, més 

enllà de les tendències autocràtiques de Stalin.477 Una situació que porta al control 

progressiu de la historiografia per part de la jerarquia del Partit, a la desaparició del 

mode de producciñ asiàtic, a l‘establiment d‘una determinada interpretació de la teoria 

històrica de Marx i Engels, i finalment, al desenvolupament de la teoria de les 

revolucions d‘esclaus. De la mateixa manera que a la Rússia moderna, a l‘antiguitat 

haurien existit altres grups socials de treballadors diferents als esclaus, però havien sigut 

els esclaus els que, a través de la seua acció revolucionària, havien mostrat a la resta de 

classes socials el camí cap a l‘emancipaciñ. Per aquest motiu, tant a l‘article de 

Kovaliov (1933), com al treball de Misulin (1936), existeix un fort èmfasi en la 

col·laboració entre altres grups socials desposseïts o empobrits, amb el dels esclaus 

revoltats, que actuarien com avantguarda. La teoria de les revoltes d‘esclaus constitueix, 

des d‘aquest punt de vista, una de les creacions de la historiografia soviètica amb un 

component ideològic més fort. 

 

L‘anàlisi de la forma en què Kovaliov estructura el discurs històric en aquest 

article ens ha portat a la conclusiñ que l‘historiador rus s‘hagué d‘enfrontar a una sèrie 

de dificultats importants, per tal de combinar la concepció historiogràfica que fins 

aleshores havia tingut d‘aquest problema, amb la nova que se li imposa el 1933 a partir 

de la frase pronunciada per Stalin.478 Des del nostre punt de vista, Kovaliov manifesta el 

que havia sigut la seua concepciñ historiogràfica del problema fins al 1933 a l‘inici de 

l‘article, quan realitza una descripciñ, de caràcter essencialment econòmic, dels factors 

que havien provocat la ―crisi del sistema esclavista‖: 

 

  ―Sans aucun doute, le facteur décisif dans la préparation de la crise fut constitué par les 

contradictions à l‘intérieur même du système esclavagiste. Le caractère de l‘explotation de 

                                                 
477

 Vid Hobsbawm (1995: 381-383). 
478

 No disposem de suficients dades per a establir si podem parlar ―d‘imposiciñ‖ externa, o 

autoimposació, per part de Kovaliov, tot i que ens inclinem més per la segona opció. Probablement 

Kovaliov es trobés més a prop dels impulsors de les reformes de Stalin, que de les seues ―víctimes‖. El 

que sí ens demostra de forma clara l‘esdeveniment és l‘augment progressiu del poder del govern de Stalin 

en totes les esferes de la societat, inclosa la del coneixement científic. 



881 

 

l‘esclave maintenait la productivité de son travail à un niveau très bas [...] La reproduction du 

système esclavagiste était assurée en règle générale, par les méthodes de la contrainte la plus 

primitive et la plus grossiere –la guerre, le pillage [...] ce qui aboutissait à l‘extermination 

massive des forces productives [...] Enfin, la concurrence de la grande explotation esclavagiste et 

du blé bon marché des provinces, l‘usure, les guerres –tout cela provoquait la ruine des petits 

prdocteurs libres, ce qui, dans les condtions de la polis [...] créait una masse déclassée de pauvres 

gens‖ (Kovaliov, 1975a [1933]: 298). 

 

 Al fragment citat es pot observar la presència de les tesis de Cairnes, en primer 

lloc, i de Mommsen, en segon lloc, tot i que Kovaliov no hagués arribat a llegir 

directament al primer d‘aquests (però sí indirectament, a través del volum I d‘El Capital 

de Marx). En aquest sentit, Kovaliov no presenta cap diferència amb el discurs 

explicatiu presentat per Ciccotti en 1899, i que trobem en bona part la historiografia 

apareguda fins al 1930, tant marxista com no marxista (però sí interessada per la història 

econòmica i social). Aquest era, també, el plantejament de partida de Kovaliov, al qual 

incorpora el raonament que citem a continuació: 

  

  ―Mais dans una société de classes l‘action des contradictions économiques s‘exprime 

directement dans les contradictions socio-politiques, c‘est-à-dire dans la lutte des classes, qui 

devient à son tour un facteur décisif dans le processus historique [...] C‘est pourquoi toutes les 

contradictions de l‘esclavage devaient trouver leur expression dans la lutte des classes. 

  Et de fait le IV siècle apporta en Grèce une aggravation brutale de la lutte des classes, 

qui s‘accentua en plus aux siècles suivants. Si, au début, le róle dirigeant dans cette lutte 

appartaient aux pauvres des villes et des campagnes [...] par la suite les esclaves prennent une 

importance de plus en plus grande. Leur róle se manifeste très nettement dans ce qu‘on appelle la 

tyranie de Nabis, dans la révolte d‘Aristonikos en Asie Mineure, dans le movement de Mithriade. 

 De plus, à la fin du II et au debut du I sècles, nous avons déjà affaire à des révoltes 

purement serviles dans les mines du Laurion et à Délos. [...] 

  Mais en Grèce le tableau des luttes internes est sérieusement obscuri par des éléments 

dus à la conquête macédonienne et romaine. Le processus est beaucoup plus net en Italie. Vers le 

II siècle avant l‘ère chrétienne, les contradictions sociales atteigneirent à Romeu ne acuité 

extrême.‖ (Kovaliov, 1975a [1933]: 299). 

 

 El fragment citat ens mostra, des del nostre punt de vista, l‘enorme esforç que 

hagué de realitzar Kovaliov per a agrupar tots aquests conflictes polítics i socials sota la 

denominaciñ de ―revoluciñ d‘esclaus‖, que segons interpretava, es trobava al darrere de 

la ―decadència de la polis‖. Per aquest motiu traça una línia històrica en la qual queden 



882 

 

units els conflictes polítics i socials de la Grècia del segle IV a. C. (que, en propietat, 

poden ser anomenats de ―dissoluciñ de la polis‖), amb les grans revoltes d‘esclaus que 

es produïren a Roma entre els segles II i I a. C. El lligam entre uns i altres era, de fet, el 

plantejament teòric de base que apareix al principi del fragment citat: ―la lutte des 

classes [...] devient à son tour un facteur décisif dans le processus historique‖. El 

protagonisme dels esclaus en la ―lluita de classes‖ del mñn antic constitueix una 

simplificació i una extrapolació incorrecta del pensament de Marx, ja que per a aquest, 

els esclaus haurien resultat determinants a la història antiga, en el sentit que la seua 

utilització per part dels grans propietaris, hauria provocat l‘expulsiñ de les plebeus de 

les terres que cultivaven, i al conflicte d‘aquests últims amb les classes altes. L‘escrit de 

Marx on millor es pot observar aquesta anàlisi (que coincideix plenament amb la de 

Mommsen) són les Formen, que encara no havien sigut publicades en aquesta època, 

però cal indicar que també a L‟origen de la família d‘Engels, que constitueix la font 

principal dels historiadors de l‘antiguitat marxistes d‘aquest període, també trobem 

establerta la següent afirmaciñ, referida a la situaciñ socioeconòmica de l‘Atenes 

clàssica: 

 

  ―El antagonismo de clases en el que se basaban las instituciones sociales políticas ya no 

era entre nobles y pueblo sencillo, sino entre el antagonismo entre esclavos y hombres libres [...] 

el acrecentamiento del comercio y de la industria trajo la acumulación y la concentración de las 

riquezas en unas cuantas manos, y con ello, el empobrecimiento de la masa de los ciudadanos 

libres, a los cuales no quedaba otro recurso que [...] convertirse en mendigos. [...] y como 

formaban la masa del pueblo, llevaron a la ruina a todo el Estado ateniense. [Lo] que condujo a 

Atenas a la ruina, [fue] la esclavitud, que proscribía el trabajo del ciudadano libre.‖ (Engels, 

1975 [1884]: 120). 

 

 ―L‘esclavitud‖ era la que havia portat a Atenes a la ruïna segons Engels, però no 

a través de l‘acciñ directa dels esclaus, sinñ a través de l‘empobriment que provocà 

sobre la massa de la població atenesa el fet que els grans propietaris començaren a 

utilitzar de forma massiva el treball esclau. El fragment no ens deixa clar de quina 

forma es faria efectiva aquesta ―lluita de classes entre esclaus i lliures‖, però sí que ens 

mostra que el conflicte polític que dugué a la ruïna l‘estat atenès fou el resultat de 

l‘acció de la massa dels lliures empobrits. Però és que, a més a més, a la Unió Soviètica 

era ben conegut el treball de Marx, El 18 de Brumari de Lluís Bonaparte, en la 

introducció del qual indicava, de forma explícita: 
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  ―confío en que mi obra contribuirá a eliminar ese tópico del llamado cesarismo, tan 

corriente, sobre todo actualmente, en Alemania. En esta superficial analogía histórica se olvida 

lo principal: en la antigua Roma, la lucha de clases sólo se ventilaba entre una minoría 

privilegiada, entre los libres ricos y los libres pobres, mientras la gran masa productiva de la 

poblaciñn, los esclavos, formaban un pedestal puramente pasivo para aquellos luchadores.‖ 

(Marx, 1985 [1852]: 237). 

 

Això ens porta a la conclusió de que Kovaliov arriba a posar per davant les 

consignes llançades pel Partit Comunista, a l‘anàlisi dels propis Marx i  Engels, les 

obres dels quals coneixia molt bé, com hem pogut comprovar més amunt. Aquesta 

impressiñ es reforça conforme seguim la línia discursiva de l‘article, tal i com podem 

observar a continuació: 

 

  ―La révolution fut écarsée, mais ses conséqunces pour l‘histoire ultérieure de Rome 

furent immenses, ce dont, une fois de plus, la science ne tient pas suffisamment compte. [...] 

Cependant il est incontestable que la crise du système économique esclavagiste fut, dans une 

largue mesure, aggravé par les révoltes serviles [...] Les révoltes ne jourènt pas un rôle moindre 

dans l‘écroulement du système politique républicain. [...] nous devons recoaître que la tâche 

principale des dictateurs résidait dans une lutte contre les éléments révolutionnaires de la société 

romaine: esclaves, artisains, paisans. [...] 

  A partir des années 70 du premier siècle et jusqu‘à la fin du II siècle, pendant près de 

cent ans, l‘Empire jouit d‘un calme relatif. Cependant, malgré una sèrie d‘indices positifs [...] les 

processus internes de désintégration se pouruivirent. [...] C‘est pourquoi, à partir de la fin du II 

siècle, la crise economique commence à s‘aggraver, et il se produit une nouvelle flambée dans la 

lutte des classes. La révolution aborde un nouveau stade, qui se termine par la destruction 

complète de la société antique.‖ (1975a [1933]: 300-301). 

 

 Kovaliov tracta d‘enllaçar, d‘aquesta manera, el procés ―revolucionari‖ 

protagonitzat pels esclaus entre els segles II i I a. C., amb la decadència de l‘imperi 

romà, que es començaria a produir més de tres-cents anys més tard. Per aquest motiu, 

Kovaliov redueix la importància dels símptomes de la bonança econòmica que 

experimentà Roma durant els dos primers segles de l‘imperi (que constituïen el tema 

principal de l‘obra de Rostovtzeff),479 i els redueix a l‘expressiñ: ―l‟Empire jouit d‟un 

calme relatif‖. El resultat hauria sigut, per tant, un període de ―calma relativa‖, que no 

afectaria a la greu crisi estructural del sistema romà, que es comença a manifestar a 
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 Ens referim a The Social and Economic History of the Roman Empire, publicada el 1926. 
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partir del segle II d. C. amb la crisi econòmica, i es manifesta en la conflictivitat social 

que esclata durant el regnat de l‘emperador Maximinus (310-313 d. C.) (Kovaliov, 

1975a [1933]: 301). En els nous conflictes socials també tindran una important 

participació els esclaus, segons Kovaliov, però en aquest cas units amb altres 

moviments camperols, del proletariat urbà, i fins i tot de l‘exèrcit i de les poblacions 

bàrbares. Aquest cop, els moviments no es produirien de forma separada, sinó conjunta, 

com a conseqüència dels canvis que s‘havien produït en la condiciñ dels esclaus i dels 

colons, i com a resultat d‘això: ―tous les groupes exploités de la société romaine se 

confondaient maintenant en une seule masse compacte, hotile à la société antique en 

décomposition.‖ (1975a [1933]: 302). La conclusiñ final del procés descrit és el de la 

―revoluciñ dels esclaus‖, com a causa de la decadència del mñn antic: 

 

  ―De tout ce que nous avons dit plus haut il s‘ensuit que les deux révolutions étaient deux 

stades d‘une seule et même révolution, antiesclavagiste par sa nature et ses forces motrices. Un 

certain remaniement de ces forces aux cours de la seconde révolution – diminution de 

l‘importance des esclaves en tant que tels, accroissement du rôle de la paysanerie, particpation de 

l‘armée – ne change pas leur caractère fondamental. [...] 

  La révolution qui mit fin au monde antique peut être définie seulement comme une 

révolution des esclaves, du nom de la classe fondamentale qui la dirigeait et était la plus hostile à 

la société esclavagiste.‖ (1975a [1933]: 302). 

 

 Kovaliov es converteix, d‘aquesta manera, en l‘iniciador de la teoria de la 

―revoluciñ dels esclaus‖ com la decadència del mñn antic, una revoluciñ que s‘hauria 

produït en ―dos estadis‖. L‘article de Kovaliov constitueix un dels exemples més clars 

de la dependència de la historiografia soviètica a les consignes donades pel partit sobre 

determinats temes, fins al punt que, tal i com indica Raskolnikoff, ―Deux petites 

phrases‖, pronunciades per Stalin ―vont ainsi avoir un rôle déterminant dans l‟évolution 

des recherches sur l‟Antiquité et servir de point de départ à tous les travaux.‖ (1975: 

112). En tot cas, cal tenir en compte que no tota la historiografia soviètica seguí en bloc 

els plantejaments establerts per Kovaliov en aquest article. Així, per exemple, el 1934 

apareixia publicat un article de L. L. Rakov ―El problema de la llei de moviment en la 

formaciñ esclavista‖,480 el qual seguia els plantejaments bàsics del materialisme històric, 

d‘acord amb les obres de Marx i Engels, però s‘oposava a la interpretaciñ de la 
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 Publicat dins la revista Problemy Istorii Dokapitalističeskikh Obščestv (PIDO), 1934, 3, pp. 48-64 

(apud Raskolnikoff, 1975: 124). 
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―revoluciñ dels esclaus‖ establerta per Kovaliov. Segons Rakov, l‘estructura de la polis 

antiga no hauria constituït una unitat de propietaris lliures enfrontats als esclaus, com 

semblava desprendre‘s de l‘anàlisi de Kovaliov, sinñ que es caracteritzaria per la 

repartició desigual de les riqueses, i per tant, la desigualtat entre els ciutadans. Per altra 

banda, si bé acceptava que els esclaus es trobaven al darrere de la decadència del món 

antic, insistia en què aquesta relaciñ no s‘hauria produït de forma directa, a través de 

l‘acciñ ―revolucionària‖ dels mateixos esclaus, sinñ pel fet de que la seua utilitzaciñ per 

part dels propietaris, suposà un increment de les ―forces productives‖, que farien 

aparèixer ―contradiccions‖ insuperables a l‘interior de la societat antiga. L‘esclavatge 

hauria contribuït, d‘un costat, a la descomposiciñ de la comunitat primitiva, i per l‘altre, 

hauria afavorit la concentració de les forces productives i la propietat privada, que al seu 

temps haurien propiciat l‘apariciñ d‘un nou ―mode de producciñ‖, que es manifesta a 

través del desenvolupament de la institució del colonat (Rakov, apud Raskolnikoff, 

1975: 124-125). Tot plegat ens demostra que Rakov s‘aproximava molt més als 

plantejaments originals de Marx i Engels (i també de Rodbertus, Mommsen, i molts 

altres contemporanis), als desenvolupats per Kovaliov en 1933. A pesar d‘això, el 

treball de Rakov passaria pràcticament desapercebut, i les seues idees no passarien a 

formar part de la interpretació que es comença a establir com a dominant en aquests 

moments, que seria la de Kovaliov (Raskolnikoff, 1975: 131). Això ens demostra, un 

cop més, la funció ideològica que complia la teoria de la revolució dels esclaus, més 

enllà de la seua validesa científica.  
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6. 3. 3. CONTROL DE L’ACTIVITAT CIENTÍFICA I ESTABLIMENT DE 

L’ORTODÒXIA DURANT EL PERÍODE ESTALINISTA (1934-1956) 

 

 

a) Les bases de l’ortodòxia: el decret de 1934 i la publicació de Materialisme 

dialèctic i històric (1938) 

 

 A partir de l‘any 1934 s‘inicia el període durant el qual la historiografia soviètica 

presenta una major dependència dels dictats del Partit Comunista (el PCUS) i el govern 

de Stalin. L‘acte institucional que dñna inici a aquest període és el decret promulgat el 

16 de maig de 1934, pel qual es produïa una profunda reforma del sistema 

d‘ensenyament de la història a la Uniñ Soviètica.  El decret establia la reobertura de les 

Facultats d‘Història de les Universitats de Moscou i Leningrad, i denunciava 

l‘esquematisme i l‘abstracciñ que regnava en aquells moments en el camp de la història. 

Front a aquestes tendències, el decret establia que: ―La condition décisive pour que les 

élèves assimilent de manière durable un cours d‟histoire est le respect de la sucession 

historique et chronologique dans l‟exposé des événements historiques‖.481 El mateix 

decret establia l‘elaboraciñ nous manuals d‘història del mñn antic, i que els encarregats 

de coordinar aquest treball serien: S. I. Kovaliov (com a director), N. M. Nikolski, A. S. 

Svanidze, i A. V. Mišulin. Segons Raskolnikoff (1975: 108), immediatament després de 

la publicació del decret, les revistes especialitzades començaren a denunciar, de forma 

unànime, l‘esquematisme i l‘abstracciñ dels treballs històrics que s‘havien realitzat fins 

aleshores, i a reclamar una anàlisi més minuciosa dels fets. 

 

 El decret constitueix un enorme viratge respecte a l‘evoluciñ que havia 

experimentat la historiografia soviètica fins aleshores, que s‘havia caracteritzat per 

l‘augment progressiu de l‘interès per l‘enfocament sociològic i econòmic, i per la 

recerca de lleis generals del comportament humà, en clar contrast amb les tendències 

historicistes que predominaven a la resta d‘Europa. El viratge suposa, per tant, una 

aproximaciñ a les pràctiques historiogràfiques que predominaven a l‘Europa no 

comunista. Però al mateix temps, no es produí ni un descens del control de la 

historiografia per part de l‘estat, ni de la veneració pels textos de Marx, Engels, Lenin i 
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 Decret de 16 de maig de 1934, del Consell de Comissaris del Poble del Comitè central del Partit 

comunista sobre l‘ensenyament d‘història a les escoles de la URSS (apud Raskolnikoff, 1975: 108). 
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Stalin, com a fonts de la línia interpretativa a seguir, sinó tot el contrari. Totes aquestes 

tendències experimenten un augment encara major durant aquest període. De quina 

manera ens podem explicar aquests canvis? 

 

 El primer que cal destacar és que aquest decret aparegué publicat uns mesos 

després de que es celebrés el XVII Congrés del PCUS (26 de gener-16 de febrer del 

1934), que suposà el triomf definitiu de Stalin. A partir d‘aleshores s‘inicia un període 

de control de la societat russa per part del govern de Stalin encara molt més intensa del 

que ho havia sigut abans, durant el qual es produeixen les ―depuracions‖ i ―purgues‖ 

dins dels membres del propi Partit Comunista, a partir d‘acusacions de promoure 

conspiracions ―filo-burgeses‖ o ―trotskistes‖. Tal i com ens indica Hobsbawm (1995), 

des de l‘octubre del 1917, el règim soviètic s‘havia caracteritzat pel fet que el Partit 

Comunista constituïa la única força política tolerada a Rússia. Però al mateix temps, a 

l‘interior del Partit Comunista havia persistit una tradiciñ democràtica de discussiñ i 

votació de les propostes elaborades pels seus membres. El mateix Lenin tenia la costum 

d‘argumentar cada una de les decisions que prenia, les quals eren sempre discutides per 

altres membres del seu partit, sense que aquests foren posteriorment denunciats, 

expulsats, detinguts o executats (Hobsbawm, 1995: 388).  Aquesta situació canvià a 

partir del XVII Congrès del PCUS, que assegurà plenament en el poder a Stalin, el qual 

iniciaria dos anys després la política de purgues i depuracions, amb l‘objectiu 

d‘eliminar, no només als seus opositors declarats, sinñ també als potencials opositors 

(Hobsbawm, 1995: 390). Les tendències autocràtiques de Stalin portarien a la 

consolidaciñ d‘una sèrie de processos que ja s‘havien iniciat en la dècada de 1920, com 

eren la fusió del Partit Comunista i el govern (que en la dècada de 1920 encara podien 

defensar postures diferents), i la progressiva burocratització del Partit, com a 

conseqüència de la incorporaciñ de nous membres que no tenien l‘experiència 

democràtica de discussiñ lliure de l‘època de la Revoluciñ. 

 

 No és estrany, doncs, que a partir d‘aquest moment el poder polític soviètic 

establisca un control molt més estret de l‘activitat historiogràfica, on ja no exigeix 

només la fidelitat a les premisses del mètode ―marxista-leninista‖ d‘estudi del passat, 

sinó que també, de quina manera s‟havia d‟interpretar aquest mètode (que en aquests 

moments podem anomenar, més aviat, ―doctrina‖). Per aquest motiu, el govern de Stalin 

posa en marxa també una reacció contra la reflexió teòrica sobre les possibles 
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interpretacions i aplicacions de la teoria del materialisme històric, que havia 

caracteritzat el període de 1928 a 1933. Un dels principals representants d‘aquest 

període era M. N. Pokrovski, que, des del seu càrrec de director de la ―Societat 

d‘Historiadors Marxistes‖, havia impulsat el desenvolupament de la historiografia 

marxista, la desaparició de les escoles no marxistes, i la realització de diversos 

congressos i discussions sobre la teoria del materialisme històric. Durant el transcurs 

d‘aquestes últimes, Pokrovski s‘havia caracteritzat per defensar les interpretacions 

teòriques i historiogràfiques que concordaven en major mesura amb la concepció de la 

història i les accions polítiques de Lenin i de Stalin. Unes interpretacions que es 

convertirien en hegemòniques, tal i com hem vist més amunt per als casos de la 

discussiñ sobre el mode de producciñ asiàtic, i del paper de l‘esclavatge en l‘antiguitat. 

No és estrany, doncs, que en el moment en què es produí la mort de Pokrovski, en 1932, 

aquest fos enterrat amb honors d‘estat, i que a totes les ciutats russes foren realitzats 

actes en el seu honor. Però a partir de l‘any 1936, la directiva del PCUS inicia un procés 

de reacció contra el que, comença a anomenar-se, ―l‘escola de Pokrovski‖, que aniria en 

augment durant els anys següents. Així, al decret del ―Consell de Comissaris del Poble‖ 

del PCUS del 26 de gener de 1926 trobem la indicació de que calia posar solució a les 

tendències ―nocives‖ de les: ―conceptions historiques appartenant à la prétendue 

«école historique de Pokrovskij»―.482 Però al novembre de 1938, un nou decret estableix 

que: ―Dans la science historique, jusqu‟à ces derniers temps, les falsifications et les 

altérations antimarxistes étaient liées à la prétendue «école» de Pokrovskij‖,483 i a partir 

d‘aquest, els llibres de Pokrovski serien retirats de les biblioteques públiques 

(Raskolnikoff, 1975: 109). Finalment, entre els anys 1939 i 1940 apareixia publicada 

una obra col·lectiva titulada, Contra la concepció històrica de M. N. Pokrovski, en la 

qual trobem frases com la següent:  

 

―Ce n‘est pas un hasard si la prétendue «école» de Pokrovskij s‘est révelée être une base 

de sabotage pour les ennemis du peuple démasqués par les organes du NKVD pour les suppôts 

trotskistes et bouhkhariniens du fascisme, les saboteurs, les espions et les terroristes qui se sont 

habilment camouflés à l‘aide des conceptions historiques nocives, antiléninistes de M. N. 

Pokrovski.‖
484
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 Apud Raskolnikoff (1975: 109). 
483

 Ibidem. 
484

 Contra la concepció històrica de M. N. Pokrovski, Moscou, 1939, p. 5 (apud Raskolnikoff, 1975). 
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 La crítica que fan aquests autors de Pokrovski, que podem qualificar de 

kafkiana, s‘inscriu plenament a l‘època en la qual la política repressiva i de purgues dins 

el propi partit de Stalin arriba al seu punt àlgid. Però el camí que segueix la pràctica 

historiogràfica (tolerada) a partir de 1934 ens posa de manifest que els atacs a ―l‘escola 

de Pokrovski‖, i les denúncies a ―l‘esquematisme i l‘abstracciñ‖ que fan els decrets de 

1934 i 1936, cal interpretar-los com un atac a l‘activitat reflexiva en sí, i no pas a les 

conclusions generals a les quals s‘havia arribat durant el període 1928-1933. La prova 

d‘això és que els estudis del mñn antic que apareixen publicats entre 1934 i 1949, 

segueixen les premisses bàsiques establertes per autors com Kovaliov i Tiumenev (a 

partir dels principis establerts per Lenin i Stalin, i sobre tot, Pokrovski) durant el 

període 1928-1933. Però és que a més a més, l‘any 1938 apareixia publicat l‘escrit 

Materialisme dialèctic i històric de Stalin, en el qual trobem una espècie de resum de la 

interpretaciñ del materialisme històric que s‘havia establert com a hegemònica al voltant 

de 1932 i 1933, i que era el resultat de les discussions que s‘havien dut a terme durant 

els anys anteriors. Una interpretació que coincidia amb els postulats bàsics de Lenin, 

Stalin, però sobre tot, M. N. Pokrovski, que era el que tenia una major formació teòrica i 

historiogràfica. L‘anàlisi de Materialisme dialèctic i històric presenta, per tant, un 

notable interès per a comprendre el marc teòric i metodològic sobre el qual treballà la 

historiografia soviètica entre les dècades de 1930 i 1950 (és a dir, durant el període 

estalinista), i constitueix l‘essència d‘allò que anomenem ―marxisme ortodox‖. 

 

 El text de Materialisme dialèctic i històric constitueix el capítol IV de la 

Història del Partit comunista (bolxevic) de la URSS,485 publicada el 1938 sota els 

auspicis de la decisió de la secció de propaganda del PCUS.486 La decisiñ d‘elaborar 

aquesta història s‘inscriu dins el context de control progressiu del pensament per part 

del govern de Stalin, i ens mostra la intenciñ d‘establir una interpretaciñ ortodoxa de la 

història del partit bolxevic, des de la constitució del Partit socialdemòcrata rus (1883) 

fins al mateix any 1938. Però el contingut de l‘obra ens mostra que aquest no és el seu 

únic objectiu, sinó que la seua pretensió principal és realitzar una justificació de les 

actuacions del govern soviètic des del 1917, i explicar els diversos canvis polítics com 

el resultat lògic de les ―condicions objectives‖ de la realitat social i econòmica en què es 
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 En ocasions, apareix citada com a Breu Història del Partit comunista (bolxevic) de la URSS. Hem 

consultat la traducció castellana realitzada en 1939 (Comité central del PC (b) de la URSS, 1939). 
486

 Segons s‘indica a la mateixa introducciñ del text (apud Raskolnikoff, 1975: 157). 



890 

 

trobava Rússia en cada moment, i no de decisions puntuals d‘una determinada persona o 

grup polític. Així, per exemple, apareix explicat el motiu pel qual el protagonista 

principal de la revolució havia sigut el proletariat (representat pel Partit 

socialdemòcrata), i no pas els camperols, perquè el Partit bolxevic havia trobat necessari 

conquerir el poder per la força a l‘octubre del 1917, o perquè el PCUS havia decidit 

abolir la NEP el 1928, i establir el programa dels ―plans quinquenals‖. 

 

 El fet que l‘obra hagués sigut realitzada per decisiñ del PCUS li conferia el 

caràcter d‘interpretaciñ ―oficial‖ de la història recent, que en el cas del capítol IV es 

veia reforçada pel fet que Stalin en reivindicava l‘autoria (tot i que el més probable és 

que fos elaborat per una comissiñ d‘especialistes supervisada per ell). A conseqüència 

d‘això, els historiadors soviètics estudiarien amb atenciñ el text, i tractarien de seguir-lo 

el més fidelment possible, com a conseqüència del clima defensiu i por conspiratòria 

que instauraren les purgues de Stalin que, com hem vist, s‘intensifiquen precisament en 

aquesta època. Aquest fet limitarà de forma significativa la capacitat dels historiadors 

soviètics d‘establir interpretacions originals dels fenòmens històrics, i explica el gran 

augment que experimenten els estudis historiogràfics de caràcter positivista durant 

aquest període. Per altra banda, la Història del Partit Comunista es convertiria en una 

de les obres més editades i difoses a Rússia durant les dècades següents, a més de 

convertir-se en el manual bàsic sobre el qual molts estudiants fonamentaren els seus 

estudis històrics. L‘obra també experimentaria una difusiñ important a nivell 

internacional a través dels partits comunistes repartits arreu del món, i que a Europa 

obtindrien una gran influència, tant a nivell polític com cultural, entre les dècades de 

1930 i 1970. 

 

 En el cas de la història antiga, el capítol IV (Materialisme dialèctic i històric), 

constitueix, en bona mesura, una espècie de resum de diverses de la interpretació 

general del mñn antic que s‘havia establert durant el període de 1928 a 1934, tal i com 

s‘observa a les obres de Kovaliov publicades entre els anys 1932 i 1933. Entre aquestes, 

cal destacar l‘establiment de la concepciñ ―primitivista‖ i esclavista de l‘economia i la 

societat antigues com a dogma. Materialisme dialèctic i històric segueix en aquesta 

línia, però reforça encara més la immobilitat d‘aquesta interpretació del món antic en 

connectar la història humana amb l‘anàlisi que feia el ―materialisme dialèctic‖ de la 

natura. El text s‘inicia, de fet, amb la descripciñ dels trets essencials de la interpretaciñ 
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que es feia de la natura, i no de les societats humanes, com podem observar a 

continuació: 

 

  ―Contrary to metaphysics, dialectics does not regard nature as an accidental 

agglomeration of things, of phenomena, unconnected with, isolated from, and independent of, 

each other, but as a connected and integral whole, in which things, phenomena are organically 

connected with, dependent on, and determined by, each other.‖ (1976 [1938]: 837)
487

 

 

 El text ens presenta, d‘aquesta manera, el mètode marxista (el ―materialisme 

dialèctic‖), com a oposat a la ―metafísica‖, i no a altres corrents interpretatives de la 

ciència. D‘aquesta manera ens transmet la sensaciñ de constituir la interpretaciñ 

vertaderament correcta dels fenòmens naturals, com si el seu estudi no despertés fortes 

disputes entre les diferents corrents interpretatives científiques (i per tant, no 

metafísiques). El fet resulta encara més greu si tenim en compte que ja s‘havia iniciat el 

gran canvi epistemològic en el camp de les ciències naturals a partir dels treballs 

d‘Albert Einstein (1915) en el camp de la física, i de que l‘Escola de Frankfurt ja havia 

iniciat la seua crítica a alguns dels fonaments principals del positivisme científic. Però 

l‘element crucial és el fet de situar el mètode creat per Marx i Engels per a estudiar les 

societats humanes (a través de la història, l‘economia i el pensament), com la base dels 

estudis de les ciències no humanes, cosa que no arribaren a fer mai els fundadors del 

marxisme, per molt que destacaren les coincidències entre la seua teoria i la de Darwin. 

El resultat d‘això és que el text de Materialisme històric i dialèctic ens transmet una 

cosmovisió orgànica i mecànica del desenvolupament de les societats humanes al llarg 

del temps, que s‘haurien de desenvolupar d‘acord amb una sèrie de lleis històriques, 

clarament discernibles. Una interpretació que tenia clares implicacions polítiques, tal i 

com ens manifesta el mateix contingut del text: 

 

―Contrary to idealism, which asserts that [...] nature, exists only in our consciousness 

[...] the Marxist philosophical materialism holds that [...] nature [...] is an objective reality 

existing out side and independent of our consciousness [...] 

that our knowledge of the laws of nature, tested by experiment and practice, is authentic 

knowledge having the validity of objective truth [...] 
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 El text que hem fet servir procedeix de la traducciñ feta a l‘anglès de l‘onzena ediciñ de l‘obra de 

Stalin, Problemes del leninisme, publicada per ―l‘Oficina de publicaciñ en idiomes estrangers‖ de Moscou 

el 1952. Hem fet servir aquesta traducció perquè hem considerat que és molt més fiable que la castellana 

(Comité central del PC (b) de la URSS, 1939). 
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Hence [...] the history of society, ceases to be an agglomeration of ―accidents‖, for the 

history of society becomes a development of society according to regular laws, and the study of 

the history of society becomes a science.  

Hence, the practical activity of the party of the proletariat must not be based on the good 

wishes of ―outstanding individuals,‖ not on the dictates of ―reason,‖ ―universal morals,‖ etc., but 

on the laws of development of society and on the study of these laws.  

Further, if [...] our knowledge of the laws of development of nature is authentic 

knowledge, having the validity of objective truth, it follows that social life, the development of 

society, is also knowable, and that the data of science regarding the laws of development of 

society are authentic data having the validity of objective truths. 

Hence, the science of the history of society [...] can become as precise a science as [...] 

biology, and capable of making use of the laws of development of society for practical purposes.  

Hence, the party of the proletariat should not guide itself in its practical activity by 

casual motives, but by the laws of development of society‖ (1976 [1938]: 845-849). 

 

La concatenació de deduccions lògiques que ens presenten aquests paràgrafs 

constitueixen un dels millors exemples de manipulació ideològica. El text comença per 

establir els trets bàsics de la teoria filosòfica idealista d‘origen platònic i kantià, i la 

contraposa als principis fonamentals de la teoria empírica i positivista sobre la qual es 

fonamenta la ciència moderna, fundada entre finals del segle XVII i la meitat del segle 

XVIII per filòsofs com Descartes, Locke, Hume i Montesquieu. Però l‘autor (o autors) 

de Materialisme dialèctic transmet la idea de que aquesta divisiñ s‘estructura com una 

divisiñ entre ―idealisme‖, per un costat, i la teoria marxista del ―materialisme dialèctic‖, 

per l‘altra. A continuaciñ, estableix que la possibilitat de conèixer la natura per part dels 

humans, els aportava la possibilitat d‘estudiar-la, i per tant, establir lleis del 

funcionament de la natura, que es convertien en una ―veritat objectiva‖. Aquest 

raonament constitueix el fonament bàsic de la ciència moderna, però en aquesta última 

no s‘admetia que els descobriments es convertiren en una ―veritat objectiva‖, sinñ que 

constituïen una ―veritat probable‖. Aquesta diferència terminològica té una enorme 

importància, no només en el camp científic i historiogràfic, sinó també per al polític, ja 

que, com es pot observar, l‘autor de Materialisme dialèctic i històric, estableix que el 

―partit del proletariat‖ guiava la seua acciñ a partir del coneixement d‘aquestes ―veritats 

objectives‖. Si els resultats de la ciència (i en concret, de les ciències humanes), era el 

descobriment de ―veritats objectives‖, el govern soviètic no es podia equivocar en les 

seues decisions polítiques, i per tant, la resistència al compliment d‘aquestes resultava 

contrari a la consecució del bé comú. El govern soviètic coneixia quina era la millor 



893 

 

manera de construir la felicitat col·lectiva, i per tant, els actes de repressió que pogués 

dur a terme contra els individus que es resistiren a les seues decisions polítiques, 

resultava plenament justificat. 

 

 Els principis que acabem d‘enunciar tenien clares repercussions en la 

interpretació històrica, la qual, al seu temps, interpretava la conquesta del poder pel 

partit bolxevic en 1917 com un fet lògic, i al mateix temps, necessari: 

 

―The slave system [...] under the conditions of a disintegrating primitive communal 

system [...] is a quite understandable and natural phenomenon, since it represents an advance on 

the primitive communal system.  

The demand for a bourgeois-democratic republic when tsardom and bourgeois society 

existed, as, let us say, in Russia in 1905, was a quite understandable, proper and revolutionary 

demand; for at that time a bourgeois republic would have meant a step forward. But now, under 

the conditions of the U.S.S.R., the demand for a bourgeois-democratic republic would be a 

senseless and counter-revolutionary demand‖ (Stalin, 1976 [1938]: 841-842). 

 

El fragment ens mostra clarament la vinculació entre aquest discurs històric 

progressista i mecanicista i la justificaciñ teòrica de l‘existència de la Uniñ Soviètica. 

Aquesta era presentada com el resultat lògic i necessari del camí cap al progrés, la qual 

cosa explicava que el partit bolxevic hagués ocupat per la força el Parlament rus a 

l‘octubre de 1917, del qual havia expulsat altres forces polítiques d‘esquerres que 

havien obtingut molts més vots a les eleccions, com el Partit Socialrevolucionari (que 

tenia la majoria del Parlament), o el Partit menxevic (secció moderada del Partit 

socialdemòcrata rus).488 Posteriorment, el discurs del progrés servia també per a 

justificar la política de col·lectivització i expropiacions forçades del camp, i 

d‘industrialitzaciñ accelerada impulsada per Stalin. Segons estableix el text de 

Materialisme dialèctic i històric:  

 

―The second feature of production is that its changes and development always begin 

with changes and development of the productive forces, and in the first place, with changes and 

                                                 
488

 ―The fall of the utopians, including the Narodniks, anarchists and Socialist-Revolutionaries, was due, 

among other things, to the fact that they did not recognize the primary role which the conditions of the 

material life of society play in the development of society‖ (Stalin, 1976 [1938]: 850). Tesi desenvolupada 

en major extensió als capítols III al VII de la Història del Partit comunista (bolxevic) de la URSS (Comité 

central del PC (b) de la URSS, 1939). 
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development of the instruments of production. Productive forces are therefore the most mobile 

and revolutionary element of production.‖ (Stalin, 1976 [1938]: 859). 

 

A partir d‘aquest principi, resulta lògic deduir que la industrialització accelerada 

de Rússia es fonamentava en el ―desenvolupament de les forces productives‖, que 

havien de portar a un major benestar de la poblaciñ, i fins i tot, a l‘establiment de la 

vertadera societat comunista. El discurs comptava amb un problema teòric, i és que la 

revoluciñ cap al progrés s‘havia produït precisament al país més ―endarrerit‖ d‘Europa 

en 1917, que era Rússia, i no a països amb un nivell d‘industrialitzaciñ molt major, com 

Gran Bretanya o Alemanya. Però en 1930 s‘havia produït un esdeveniment conjuntural 

que enfortí de forma considerable el discurs soviètic del progrés: el ―crack del 29‖, que 

sumí a tot el món occidental en una greu crisi econòmica, mentre que Rússia 

experimentava un gran desenvolupament econòmic de la mà de la industrialització 

accelerada impulsada pel govern de Stalin a través dels plans quinquenals. No resulta 

estrany descobrir que al llarg de les dècades de 1930 i 1940 els partits comunistes de 

tota Europa experimentaren un gran avanç en detriment d‘altres forces polítiques, com 

la socialdemocràcia moderada. El discurs marxista del progrés tenia, per tant, fortes 

implicacions polítiques, no només per a Rússia, sinñ també per a la resta d‘Europa. 

 

La importància política d‘aquest discurs, i l‘aposta que va fer el govern de Stalin 

pel desenvolupament de les ―forces productives‖ russes a través de la industrialitzaciñ 

accelerada del país, portaria als autors489 de Materialisme dialèctic i històric a destacar 

la importància d‘aquest factor com a motor principal de les grans transformacions 

històriques (Wulf, 1984). A conseqüència d‘això, el determinisme econòmic 

progressista sobre els canvis històrics del text atribuït a Stalin és molt superior al del 

propi Marx, tal i com es pot observar al següent fragment: 

 

The first feature of production is that it never stays at one point for a long time and is 

always in a state of change and development, and that, furthermore, changes in the mode of 

production inevitably call forth changes in the whole social system, social ideas, political views 

and political institutions -- they call forth a reconstruction of the whole social and political order. 

At different stages of development people make use of different modes of production [...] In the 

primitive commune there is one mode of production, under slavery there is another mode of 

                                                 
489

 Ens sembla més probable que el text fos compost per un comité d‘especialistes sota la supervisiñ de 

Stalin, que la tesi de que fos el propi Stalin l‘únic autor de Materialisme històric i dialèctic. 
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production, under feudalism a third mode of production, and so on. And, correspondingly, men's 

social system, the spiritual life of men, their views and political institutions also vary. (1976 

[1938]: 857). 

 

El fragment citat ens mostra, a més a més, la correlació exacta de ―modes de 

producciñ‖ que s‘havien de seguir necessàriament. El caràcter hipotètico-deductiu i 

analític de l‘obra original de Marx és substituït per un esquema explicatiu que, tot i 

basar-se en l‘observaciñ de la realitat, constitueix un model en el qual té una major 

importància la coherència interna del sistema, que el seu caràcter empíric. En aquest 

sentit, cal indicar que Materialisme dialèctic i històric encaixa perfectament amb 

l‘esquema exposat per Marx al pròleg de la Contribució a la crítica de l‟economia 

política, i de fet, constitueix un allargament lògic del mateix. Però l‘obra de Marx és 

molt més extensa, i aquesta ens demostra que les seues conclusions variaren en funció 

dels nous descobriments que anà realitzant, i que mai arribà a menysprear el poder de la 

ideologia sobre molts esdeveniments històrics, o que no tingué problemes per admetre 

les seues dificultats per a encaixar el sistema socioeconòmic de la Índia amb l‘evoluciñ 

general de la història europea (motiu pel qual creà el concepte de ―mode de producciñ 

asiàtic‖). Finalment, el text de les Formen ens posa de manifest que Marx ni tan sols 

considerava que existia una seqüència de modes de producció limitada, sinó que utilitzà 

aquest concepte per a referir-se als diferents sistemes econòmics que se li presentaven 

com a diferents. Per això parla de ―mode de producciñ eslavònic‖ per a referir-se a 

Rússia a les Formen, o de ―producciñ basada en l‘esclavitud‖ per a referir-se als estats 

sudistes de l‘Amèrica del nord, a El Capital (Marx, 1986 [1867]: 147). Front a aquesta 

visió oberta, Materialisme dialèctic i històric, traça una seqüència perfecta de modes de 

producciñ que s‘hauria de manifestar, de forma necessària, a totes les parts del món: 

―Five main types of relations of production are known to history: primitive communal, 

slave, feudal, capitalist and socialist.‖ (1976 [1938]: 863). El darrer d‘aquests grans 

tipus de ―relacions de producciñ‖ era, lògicament, el ―socialista‖, que constituïa l‘estadi 

més elevat i perfecte. Per altra banda, dins aquesta seqüència lògica de relacions de 

producciñ, apareix ―l‘esclavista‖, que es correspon a un nivell concret de 

desenvolupament de les forces de producció, com podem observar a continuació: 

 

―The basis of the relations of production under the slave system is that the slave-owner 

owns the means of production; he also owns the worker in production [...] Such relations of 

production in the main correspond to the state of the productive forces of that period. [...] instead 
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of the wretched and primitive husbandry of the hunter [...] there now appear pasturage, tillage, 

handicrafts, and a division of labour between these branches of production. There appears the 

possibility of the exchange of products between individuals and between societies, of the 

accumulation of wealth in the hands of a few [...] and the possibility of subjugation of the 

majority by a minority and the conversion of the majority into slaves. Here we no longer find the 

common and free labour of all members of society in the production process -- here there 

prevails the forced labour of slaves, who are exploited by the non-labouring slave-owners. Here, 

therefore, there is no common ownership of the means of production or of the fruits of 

production. It is replaced by private ownership. Here the slave-owner appears as the prime and 

principal property owner in the full sense of the term.‖ (1976: 863-864) 

 

 El fragment citat ens mostra la correspondència absoluta de la interpretació 

històrica mantinguda pel marxisme ortodox amb la defensada pels membres de la 

Il·lustració escocesa (Hume, Adam Smith, etc) durant la segona meitat del segle XVIII. 

El sistema esclavista, observable a l‘antiguitat, era el resultat lògic de les societats 

basades en l‘agricultura i la ramaderia que havien seguit l‘estat més primitiu de la 

societat, basat en l‘economia caçadora-recol·lectora, i en el qual es practica l‘explotaciñ 

col·lectiva dels recursos. L‘esquema fou adoptat plenament per Marx, tal i com hem vist 

més amunt, però també per tots aquells investigadors del seu temps partidaris dels 

canvis que comportava la revolució liberal. La interpretació progressista escocesa de la 

història no arribaria ha ser rebatuda en cap moment, i de fet es convertirà en el 

paradigma interpretatiu de ciències com l‘antropologia i la sociologia (i la història en 

determinats sectors), però aquesta guanyarà també en complexitat explicativa. Un dels 

exemples més evidents és el de Max Weber, que tot i mantindre la interpretació 

progressista de l‘evoluciñ del mñn antic, admeté moltes de les observacions realitzades 

pels historiadors ―modernistes‖. De fet, el mateix Marx mantingué un esquema 

interpretatiu de la història molt més complex del que havia sigut mantingut per Adam 

Smith i John Millar, i que en 1938 reapareixia en el seu plantejament original a 

Materialisme dialèctic i històric. Un text que constitueix la base teòrica i metodològica 

de les recerques sobre el món antic realitzades fins a la revisió del control ideològic 

exercit durant el període estalinista que es produiria l‘any 1956, a partir del XX Congrés 

del PCUS. 
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b) La divulgació de la interpretació ortodoxa soviètica del món antic: els manuals 

d’Avdiev, Struve i Kovaliov 

 

 L‘evoluciñ que experimenta la historiografia soviètica durant els anys que 

segueixen el decret de 1934 és cap a la consolidaciñ progressiva d‘una interpretaciñ 

ortodoxa del món antic, basada en els cànons interpretatius establerts durant el període 

de 1928 a 1934, i fixats d‘una forma encara més monolítica en 1938, a partir de la 

publicació de la Història del PC (b) de la URSS. Un fenomen que, com hem vist, era 

conseqüència de tres factors principals: 

 

1. Les pressions i el monolitisme polític i ideològic establerts pel règim de 

Stalin. 

2. El resultat dels estudis i els debats sobre teoria marxista desenvolupats entre 

1928 i 1934, en estreta relació amb una sèrie de polèmiques de la política 

russa. 

3. Una sèrie de decrets i consignes llançats des de la directiva del partit, entre 

els quals cal destacar la promulgaciñ del decret de 1934, sobre l‘organitzaciñ 

de l‘ensenyament d‘història a la Uniñ Soviètica. 

 

Ens trobem, per tant, davant d‘uns dels contextos en què la direcciñ política ha 

influït d‘una forma més directa sobre l‘activitat historiogràfica. Tanmateix, no volem 

transmetre tampoc la imatge falsa, segons la qual, els resultats de l‘activitat 

historiogràfica russa serien el resultat directe de l‘actuaciñ de les autoritats soviètiques. 

Una imatge es desprèn d‘alguns dels principals estudis de la historiografia soviètica del 

període, com sñn els de Raskolnikoff (1975) i Vittinghof (1986 [1960]), els quals s‘han 

vist influïts, en certa mesura, per la seua oposició al règim soviètic. Cal destacar el fet 

que autors com Tiumenev ja eren marxistes abans de l‘esclat de la Revoluciñ de 1917, i 

que altres, com Kovaliov, prengué un paper molt actiu en el procés d‘establiment d‘una 

interpretaciñ d‘una interpretaciñ marxista ―ortodoxa‖ durant el mandat de Stalin. De fet, 

la major part dels historiadors que estudiem aquí dugueren a terme les seues 

investigacions per voluntat pròpia, i resultaria absurd pensar que Stalin dugué un control 

exhaustiu de tota l‘activitat del període. La possibilitat que donà el règim soviètic de 

cursar estudis a la massa de la poblaciñ soviètica, l‘augment del benestar social que es 
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produí durant la dècada de 1930, i l‘adopciñ dels principis ideològics del règim, portà a 

molts russos a acollir amb entusiasme les consignes del PCUS. Per altra banda, durant 

la dècada de 1920 es formà una nova generaciñ d‘historiadors dins els principis del 

marxisme, que adoptarien com la interpretació correcta de la realitat.490 És el cas d‘A. V. 

Misulin (1901-1948), de família obrera, que es formaria durant els anys següents a la 

Revoluciñ, i participaria en l‘organitzaciñ de la Facultat d‘història de Moscou, on 

exerciria com a professor. A. V. Misulin constitueix, de fet, un dels historiadors més 

representatius del període, com a autor de l‘obra Spartacus (1936), que es convertiria en 

una de les obres més influents i apreciades entre els historiadors soviètics, i, 

possiblement, el principal treball que s‘ha realitzat mai sobre la revolta dels gladiadors 

de Càpua. 

 

No obstant això, el que sí causà Stalin fou la difusiñ d‘un estat de vigilància 

mútua, entre els historiadors, per tractar de detectar aquells que desenvoluparen 

interpretacions declarades ―pseudo-marxistes‖ i ―simplistes‖ en els millors dels casos, i 

en els pitjors, de trotskistes, burgeses, i fins i tot, feixistes. Això portà a l‘apariciñ de 

situacions kafkianes, com la utilitzaciñ d‘aquest tipus d‘acusacions contra la figura de 

Pokrovski, que havia sigut un dels primers impulsors de l‘establiment d‘una 

interpretació marxista ortodoxa de la història que afavorís a la línia política del PCUS, o 

contra el mateix Kovaliov, que en 1937 fou acusat ―d‘antimarxista‖ pel seu 

―sociologisme abstracte dins l‘esperit de Pokrovski‖, per part de Misulin.491 L‘acusaciñ 

de Misulin resultava encertada pel que feia al ―sociologisme‖ a l‘estil de Pokrovski de 

Kovaliov, però no pas de ser ―antimarxista‖, ni tampoc contrari al règim establert, ja 

que, de fet, Kovaliov havia realitzat un esforç d‘adaptaciñ de les pròpies teories per part 

de no contradir les consignes llançades pel PCUS (cosa que encara realitzaria en més 

ocasions). Aquest clima de vigilància mútua i de control de l‘estat s‘intensificaria durant 

aquests anys com a conseqüència de la intensificació de les confrontacions en el 

continent europeu com a conseqüència de l‘ascens dels feixismes, que havien promès 

―destruir el comunisme‖, i de la Guerra Civil espanyola (1936-1939).  

 

                                                 
490

 De la mateixa manera que en altres regions d‘Europa eren adoptats principis idealistes o positivistes, 

que serien aplicats de forma apriorística, i sovint incorrecta, en l‘activitat historiogràfica. 
491

 ―A propoòsit de la vigilància del front de la història antiga‖, Istoričeskij Žurnal, 1937, 3-4, pp. 236-

240 (apud Raskolnikoff, 1975: 197). 
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 En aquest context apareixia, l‘any 1937, el primer número de la Vestnik Drevnei 

Istorii (VDI) [―Revista d‘història antiga‖], per iniciativa d‘A. B. Ranovič i A. V. 

Misulin, el qual es convertiria en el seu director. A l‘editorial d‘aquest primer número 

apareixia establert que els objectius de la recerca eren ―lluitar contra la historiografia no 

marxista i estudiar des del punt de vista marxista-leninista els problemes de la història 

antiga de tots els pobles‖.492 El mateix any 1937, la GAIMK fou absorbida per 

l‘Acadèmia de Ciències de la URSS, que seria l‘encarregada d‘editar la Vestnik Drevnei 

Istorii. Aquest fet convertirà a la nova revista en l‘òrgan d‘expressió, discussió i 

coordinaciñ principal dels estudis d‘història antiga de la URSS. El fet que fos editada 

per l‘Acadèmia de Ciències li concediria, a més a més, un caràcter ―oficial‖, motiu pel 

qual els editorials, i alguns dels seus articles, es convertirien en vertaderes proclames de 

les noves línies d‘investigaciñ a seguir. Aquest és el cas d‘un article de S. L. Iutxenko493 

(que substituí a Misulin com a director de la revista) aparegut el 1951,494  en el qual 

indicava el següent: 

 

  ―Para estudiar la historia del mundo antiguo es necesario tener un concepto justo de las 

clases y de la estructura de clase que ha conocido la sociedad esclavista. [...]  La ciencia de la 

burguesía, que emplea todos los medios para falsificar la historia y desnaturalizar la noción de 

clase social [...] no puede [...] dar una respuesta satisfactoria [...] Sus representantes más 

reaccionarios, como, por ejemplo, R. Pöhlmann, M. Weber, Ed. Meyer, M. Rostovtzev, han 

modernizado la historia de una manera tendenciosa, descubriendo en la sociedad esclavista 

clases y órdenes que pertenecen a unas relaciones de producción más tardías. Han encontrado 

seðores feudales y siervos, e incluso una burguesía y un proletariado.‖ (Utchenko, 1986 [1951]: 

251). 

 

 L‘observaciñ realitzada per Iutxenko resulta molt il·lustrativa de la direcció que 

prengueren la gran majoria dels estudis soviètics del món antic realitzats entre les 

dècades de 1930 i 1950 (és a dir, el període estalinista). En primer lloc, el rebuig, de 

caràcter apriorístic, a les aportacions de la historiografia ―burgesa‖, fins i tot d‘aquella 

autors com Eduard Meyer i Rostovtzeff que s‘havien interessat per la història 

                                                 
492

 VDI, 1937, 1, p. 7 (apud Raskolnikoff, 1975: 113). 
493

 La referència de l‘article és ―Utchenko‖, que és la forma usual de transcriure aquest nom al castellà (i 

que no podem mantenir al text perquè la reproducció de la forma ―ch‖ per al so x va contra les normes 

gramaticals del català). 
494

 ―Classes i estructura de classes a la societat esclavista antiga‖, VDI, 4, pp. 15-21. Hem fet servir la 

traducció castellana a Petit et. al. (1986), (Vid. Utchenko, 1986). 
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econòmica i social del mñn antic (des d‘una perspectiva que podem qualificar, gairebé, 

de ―materialista), o de Max Weber, que fonamentava una part important de la seua 

interpretaciñ del mñn antic en l‘obra de K. Marx, i autors pròxims a aquest (Rodbertus, 

Bücher). Autors, tots ells, que havien sigut utilitzats i seguits per autors marxistes com 

Kovaliov i Tiumenev durant la dècada de 1920. Per altra banda, i en relació a aquest 

rebuig,  el fragment citat ens mostra també el rebuig absolut a les interpretacions 

―modernistes‖ de l‘economia antiga, que com hem vist més amunt, Kovaliov i 

Tiumenev abandonaren a principis de la dècada de 1930. Finalment, i no menys 

important, la utilitzaciñ del concepte ―la societat esclavista‖ com a sinònim del mñn 

antic. Iutxenko recomana estudiar ―l‘estructura de classes‖ de la ―societat esclavista‖, 

amb la qual cosa estableix, com a punt de partida, que els esclaus constituïen l‘element 

d‘identificaciñ principal de les societats del mñn antic. 

 

 Aquest últim aspecte es deriva directament de l‘obra atribuïda a Stalin, 

Materialisme dialèctic i històric, en la qual establia les ―relacions socials esclavistes‖ 

com les pròpies del mode de producció que sorgia de la comunitat primitiva, i era previ 

a la societat feudal. Tractar de trobar relacions socials de caràcter feudal a la pròpia 

antiguitat, i especialment, durant el període més arcaic (societat homèrica, Roma 

arcaica), resultava un greu desafiament a la base de la teoria marxista (segons aquesta 

era interpretada a Materialisme dialèctic i històric). A conseqüència d‘això, la 

historiografia soviètica elaboraria noves interpretacions del tipus de relacions socials 

que haurien existit durant aquest període històric, o bé evitarien tractar el tema amb 

massa profunditat.  

 

Un bon exemple de la utilització de totes dues estratègies el trobem a la Història 

de Grècia que fou començada a elaborar per una sèrie d‘autors sota la coordinaciñ de V. 

V. Struve des d‘abans de la II Guerra Mundial, i apareixia publicada el 1956 (Prieto 

Arciniega, 1979: 5). Un treball que constitueix, en la seua globalitat, una de les millors 

representacions de la interpretació marxista ortodoxa de la Grècia antiga durant el 

període estalinista. Un caràcter que,a més a més, es veu reforçat pel fet de ser un 

manual, això és, una obra destinada a la formaciñ dels nous estudiants d‘història de les 

universitats russes, i per tant, amb un caràcter molt més ortodox que qualsevol article 

publicat a una revista especialitzada, com la VDI. El resultat d‘això és que, quan ens 
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dirigim a l‘època micènica, el manual de Struve únicament ens indica que: ―La tierra 

era trabajada por los esclavos y la población dependiente (dependencia cuyo carácter 

no ha sido aclarado) y por pequeños arrendatarios‖ (1979 [1956]: 93). A conseqüència 

d‘això, afegeix l‘autor del text: ―el régimen político-social de Micenas y de otros 

Estados aqueos debería ser caracterizado, al parecer, como esclavista primitivo‖, amb 

molts punts en comú amb ―los Estados esclavistas primitivos del Antiguo Oriente‖ 

(1979 [1956]: 93). Tal i com podem observar, la definiciñ de Micenes com a ―societat 

esclavista‖, tot i que fos en la forma de ―estat esclavista primitiu‖, no constituïa el 

resultat d‘una deducciñ empírica, ja que el tipus de dependència al qual es trobava 

sotmesa una part important de la poblaciñ ―no ha sido aclarado‖. Tampoc trobem al 

text cap anàlisi de la importància, d‘aquells que sí que es podia assegurar que 

constituïen esclaus, en els sectors econòmics bàsics. La única certesa que tenim és que 

aquests existien. La definiciñ de la societat micènica com a ―esclavista‖ es deriva, per 

tant, de la seua ubicació cronològica dins l‘esquema traçat per Materialisme dialèctic i 

històric, que al seu temps procedia de L‟origen de la família d‘Engels. Segons aquest 

esquema, tant la societat micènica, com les de l‘Orient Pròxim, quedaven ubicades en 

un estadi evolutiu que es trobava entre el ―comunisme primitiu‖ i el ―feudalisme. Però 

cal indicar que en l‘elaboraciñ d‘aquest esquema, Engels no havia utilitzat material 

procedent de l‘Orient Pròxim, Egipte o la societat micènica, sinñ que s‘havia limitat a 

combinar l‘anàlisi de Morgan de les societats primitives de l‘Amèrica del Nord, amb la 

situaciñ de la societat homèrica, i més tard, l‘Atenes clàssica. Tant Morgan com Engels 

descobrien en la societat descrita pels poemes homèrics trets propis de les societats 

―comunistes‖ primitives, en les quals no existia l‘estat, la distinciñ de classes, ni la 

propietat privada, amb trets propis de la societat grega clàssica, on sí existia l‘estat, la 

propietat privada, i la diferenciaciñ de classes, i on l‘esclavatge jugava un paper destacat 

en el conjunt de l‘economia.495 

 

 A pesar d‘això, la interpretaciñ ortodoxa soviètica mantingué el concepte de 

―societat esclavista‖ per a referir-se a totes les societats incloses en aquesta fase 

històrica, inclòs l‘Egipte i el Pròxim Orient antic. Així, al primer volum del manual 

d‘Història econòmica i social de l‟Antic Orient d‘Avdiev, dedicat a l‘Egipte faraònic,496 

                                                 
495

 Vid. capítol 5. 4. 7. Especialment, Engels (1975 [1884]: 108). 
496

 L‘ediciñ castellana que hem fet servir no ens aporta gaire informaciñ bibliogràfica sobre aquesta obra. 

Tanmateix, al primer capítol de l‘obra, anomenat ―fonts i historiografia de l‘antic Egipte‖, les referències 
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trobem definit el període anterior a l‘establiment de l‘Imperi Antic egipci (és a dir, 

abans de la III dinastia) com: ―el tiempo de la aparición  de la sociedad y el estado 

esclavista en el Antiguo Egipto‖ (Avdiev, 1986: 31). En el període referit a l‘Imperi 

Mitjà, el manual d‘Avdiev presenta el següent panorama: 

 

  ―El desarrollo de las fuerzas productivas condujo a la divisiñn de las comunidades 

rurales. Gracias a la ampliación del comercio y a la política militar de conquista [...] afluían a 

Egipto grandes riquezas, pero se distribuían de forma muy desigual [...] La nobleza esclavista, el 

sacerdocio, los funcionarios [...] se enriquecían, al msmo tiempo que la masa fundamental de 

gentes trabajadoras tenía que soportar las principales cargas de las contribuciones impositivas 

[...] Debido a esto los campesinos se arruinaban [...] convirtiéndose en pobres y hasta 

posiblemente en esclavos. Se forma una capa de pequeños propietarios [...] 

  Poseen una propiedad insignificante, arrastran una vida pobre [...] se distinguen poco de 

los esclavos.‖ (Avdiev, 1986: 75). 

 

 L‘estructura social que ens descriu aquí el manual d‘Avdiev coincideix, en 

l‘essencial, amb el que presentaven els historiadors no marxistes de l‘Europa occidental. 

La gran diferència amb aquests, és que Avdiev anomena aquest tipus de societat 

―esclavista‖ quan, en realitat, la seua descripciñ sembla transmetre un predomini dels 

camperols que treballaven les seues pròpies terres, i per tant, una estructura social que 

no podem anomenar ―esclavista‖. A l‘article publicat el 1951 a la VDI, Iutxenko 

tractava de donar una solució a aquest conflicte entre la teoria marxista i la informació 

empírica: 

 

  ―¿Eran la clase de los esclavos y la de los poseedores de esclavos las únicas que existían 

en la sociedad esclavista? La respuesta a esta pregunta no es en absoluto considerada de un 

mismo modo por todos los historiadores soviéticos de la Antigüedad. [...] 

  Cada uno de los modos antagónicos de producción engendra dos clases fundamentales. 

En la sociedad esclavista, esclavos y poseedores de esclavos constituyen estas dos clases; en la 

sociedad feudal son los siervos y los señores [...] Pero puesto que en las sociedades de clases se 

mantienen residuos de los modos de producción anteriores y se forman nuevos elementos, 

podemos explicar la existencia de clases accesorias (de transiciñn).‖ (Utchenko, 1986 [1951]: 

216-217). 

                                                                                                                                               
no van més enllà del 1956, la qual cosa ens porta a la conclusiñ que l‘obra fou elaborada també durant el 

període estalinista. 
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 L‘existència de classes treballadores lliures a l‘antiguitat, i no només de condiciñ 

esclava, s‘explicava, per tant, com a reminiscències del sistema econòmic anterior, o bé 

com els pioners del futur mode de producciñ. Però al costat d‘aquesta tesi, el marxisme 

soviètic també faria servir una altra línia interpretativa per tal d‘enquadrar sota la 

denominaciñ de ―societats esclavistes‖ aquells períodes anteriors a l‘època clàssica, en 

els quals les formes de dependència que s‘identifiquen amb l‘esclavatge no presenten un 

caràcter tan extrem com a l‘època clàssica, o l‘Amèrica moderna. Assistim, d‘aquesta 

manera, a la fixaciñ progressiva del concepte ―d‘esclavitud patriarcal‖, o ―esclavitud de 

tipus antic‖, que hem trobat utilitzat, per primer cop, a la Història agrària de Weber 

(1909), i que trobem clarament representat al següent fragment del manual de Grècia de 

Struve: 

 

  ―La esclavitud del período homérico difiere esencialmente de la de los tiempos 

posteriores. A este respecto son sumamente significativos los términos que sirven para señalar a 

los esclavos. En los poemas, éstos se designan comúnmente con la palabra dmóes, [...] con la voz 

oikíes (gente de la casa), y muy raramente con la palabra doulos, [...] La denominación oikíes no 

es de ninguna forma casual, puesto que en el tiempo homérico los esclavos, de hecho, formaban 

parte de la familia de su amo y, al lado de los demás miembros de la misma, participaban de la 

actividad econñmica en común.‖ (1979 [1956]: 118). 

 

  A continuaciñ, l‘autor afegeix que aquest tipus d‘esclavitud es correspondria a 

un ―escàs nivell de desenvolupament de les forces productives‖, i del predomini de 

l‘economia de l‘oikos. Totes les classes socials compartirien el treball, des de les altes, 

als estrats més baixos dels membres lliures de la societat grega, els quals treballarien al 

costat dels esclaus (Struve, 1979: 117, 120-121). D‘aquesta forma, Struve ens presenta 

una evoluciñ harmònica des de la societat comunista primitiva a l‘esclavista clàssica, 

d‘acord amb l‘esquema presentat per Engels a L‟origen de la família, i a pesar de que 

l‘ascens i caiguda de les civilitzacions de Creta i Micenes contradeien, en part, aquest 

discurs. Al manual de Struve es troben, de fet, freqüents cites a L‟origen de la família 

d‘Engels, que constitueix el fonament teòric principal de tot el treball. 

 



904 

 

 Un altre manual representatiu de la concepció historiogràfica ortodoxa del 

període estalinista és la Història de Roma de Kovaliov, que aparegué publicada el 1948. 

Tal i com hem vist més amunt, Kovaliov constitueix un dels autors més representatius 

de les diferents evolucions que experimentà la historiografia marxista a Rússia, des del 

triomf de la Revoluciñ soviètica, a la reacciñ contra l‘escola de Pokrovski i l‘apariciñ de 

la Història del PC (b) durant els anys previs a l‘esclat de la II Guerra Mundial. La data 

de publicació, 1948, converteix la Història de Kovaliov en un dels treballs més 

representatius de les característiques essencials de la historiografia estalinista durant els 

anys immediatament posteriors a la fi de la II Guerra Mundial. Es tracta del període en 

què s‘estableix com a dogma interpretatiu el text de Materialisme dialèctic i històric, i 

una reacciñ més extrema a totes les produccions externes a l‘estat soviètic, que es 

trobava alimentada per l‘hermetisme del govern de Stalin, i pel fort creixement del 

patriotisme rus que es produí després de l‘enorme victòria que suposà per a la Uniñ 

Soviètica la fi de la II Guerra Mundial. Cal tenir en compte que el règim soviètic passà 

de trobar-se preocupat per la pròpia supervivència, a dominar la meitat d‘Europa, i 

possiblement també l‘altra meitat (els partits comunistes francès i italià obtingueren 

grans èxits electorals durant aquests anys). No resulta estrany, per tant, descobrir 

l‘esquematisme que caracteritza la Història de Roma de Kovaliov, en la qual 

pràcticament desapareixen les referències a tots aquells treballs historiogràfics que no 

hagueren sigut realitzats per un autor marxista. En contraposició a això, Kovaliov 

fonamenta la seua història sobre la interpretació ortodoxa del món antic, que ell mateix 

havia contribuït a crear en bona mesura. La introducció de la Història de Roma de 

Kovaliov resulta de gran interès, perquè en ella realitza una història global del 

desenvolupament del ―sistema esclavista‖ al mñn antic a través de diferents etapes, la 

darrera de les quals és ocupada per Roma, tal i com podem observar a continuació: 

 

  ―La historia de Roma representa el último eslabñn de la historia antigua de los países de 

la cuenca del Mediterráneo. [...] en la historia de los Estados del antiguo Oriente se nos presenta 

la primera sociedad esclavista, en un estado de desarrollo primitivo aún en su conjunto. [...] 

  La sucesiva etapa del sistema esclavista se tuvo en la zona del mar Egeo, donde [...] 

Sobre la base de un sistema esclavista más desarrollado que el de Oriente, surgió la democracia 

antigua, durante la cual, especialmente Atenas en los siglos V y IV a. C., se crearon aquellos 

preciosos valores culturales que sirvireron de base al desarrollo civil de Europa. 
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  Sin embargo, los estrechos confines y el fraccionamiento político del mar Egeo 

aceleraron en la Grecia clásica la crisis del sistema esclavista. [...] esto provocó el paso a un 

nuevo estadio del proceso histórico: el helenismo. [...] una forma superior de economía 

esclavista. Los estados helenísticos se convirtieron en poco tiempo en las fuerzas propulsoras del 

proceso histórico, preparando la cuarta y última época de la historia antigua. [...] 

  La sociedad esclavista [...] sufrió, en el curso de las conquistas romanas, profundos 

cambios [...] fueron los rasgos específicos del sistema económico romano, que se convirtió en la 

forma superior de la antigua sociedad esclavista.‖ (1975b: 3-4). 

 

 Kovaliov ens presenta aquí la història antiga com una concatenaciñ d‘estadis 

evolutius diferents, cada un més evolucionat que l‘anterior, que condueixen, a un mateix 

temps, a l‘enfortiment de l‘economia esclavista i la creaciñ de la cultura política sobre la 

qual s‘ha fonamentat l‘Europa moderna. La base teòrica principal d‘aquesta concepció 

historiogràfica la constituïa el fragment de l‘Anti-Dühring en el qual Engels afirma que 

sense esclavitud antiga no existiria l‘Europa moderna.497 La divisió que realitza aquí 

Kovaliov de les ―diferents fases‖ evolutives per les quals hauria passat el ―sistema 

esclavista‖ coincideix plenament amb la interpretaciñ que trobem als fragments dels 

manuals d‘Avdiev i Struve que hem citat més amunt. Això ens posa de manifest que 

tots aquests manuals d‘història, que jugarien un paper fonamental en la formació 

universitària de les noves generacions soviètiques, seguiren una mateixa teoria 

explicativa que explicava les diferències estructurals que s‘observaven entre les 

diferents societats de l‘antiguitat com a manifestacions de diferents fases evolutives, que 

partien de l‘estat comunal primitiu, i culminaven en el sistema esclavista plenament 

desenvolupat. Per altra banda, totes les societats de l‘antiguitat rebien el nom 

―d‘esclavistes‖ perquè segons el text de Materialisme dialèctic i històric, a l‘estadi 

evolutiu caracteritzat pel domini de l‘agricultura, la ramaderia i el ferro, corresponia el 

treball esclau. Una correspondència ineludible, perquè Materialisme dialèctic i històric 

establia també que: ―Whatever are the productive forces such must be the relations of 

production.‖ (1976 [1938]: 861). El resultat de tot això fou la creaciñ d‘una cosmovisiñ 

històrica com un progrés constant, marcat pel desenvolupament de les ―forces 

productives‖ i els conflictes socials, que es dirigia de forma ascendent, i inevitable, cap 

                                                 
497

 ―La esclavitud posibilitó la división del trabajo, posibilitó también el florecimiento del mundo antiguo, 

la civilización griega. Sin esclavitud no hay estado griego, ni arte griego, ni ciencia griega; sin 

esclavitud no hay Imperio Romano. Y sin el fundamento del helenismo y del romanismo no hay tampoco 

Europa moderna.‖ (Engels, 1977: 186). 
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a l‘establiment de la societat socialista. El caràcter inevitable i prefixat de la història es 

converteix, així, en un dels elements més representatius de la historiografia soviètica.  

 

 Un cas interessant a l‘obra de Kovaliov el constitueix la descripció que aquest fa 

de l‘actuaciñ d‘Espartac, com a líder de les masses treballadores (els esclaus) alçades 

contra la situaciñ d‘explotaciñ a la qual es trobaven sotmeses. Així, Kovaliov indica 

que: ―Las fuerzas de Espartaco aumentaron bien pronto de número, alimentadas por el 

continuo afluir de esclavos y peones escapados de las fincas cercanas, atraidos poer el 

hecho de que Espartaco dividía el botín en partes iguales entre todos los suyos.‖ 

(1975b: 452). D‘aquesta manera, Espartac es converteix en un autèntic líder comunista, 

gran estratega, i capaç d‘un enorme control dels impulsos dels seus seguidors, o d‘ell 

mateix, que no li aportaren un bon resultat a llarg termini. Així, Kovaliov ens indica que 

després del primer gran èxit contra l‘exèrcit romà, Espartac començà a meditar sobre la 

direcció que devien guiar les seues campanyes futures: 

 

  ―Después de haber creado un ejército de unos 70.000 hombres [...] Espartaco se 

encontró frente al problema de qué acción llevar a cabo. Sobre este particular se puede afirmar 

que Espartaco tenía en aquel período un plan bien definido: reunir el mayor número posible de 

esclavos y conducirlos fuera de Italia, a través de los Alpes orientales. Evidentemente, Espartaco 

comprendía todas las dificultades de una lucha armada con Roma y se atenía a la más real entre 

todas las acciones posibles.‖ (1975b: 453). 

 

 La interpretació de Kovaliov coincideix amb la més difosa també entre la 

historiografia no soviètica. Però a diferència d‘aquesta, Kovaliov considera que 

Espartac prengué aquesta decisió perquè comprengué la impossibilitat de conquerir el 

poder en funciñ de les ―condicions històrico-objectives‖ en què es trobava. A diferència 

d‘Espartac, Cras intentà conquerir el poder, i fou el primer en fracassar, i el mateix 

Espartac condemnà al fracàs el seu moviment quan renuncià a travessar els Alps per a 

abandonar Itàlia, i decidí marxar contra Roma. Un canvi d‘estratègia que, segons 

Kovaliov, Espartac no prengué per decisió pròpia, sinó per la pressió a la qual el 

sotmeteren les pròpies forces, després de les victòries obtingudes contra l‘exèrcit romà 

(1975: 455). La conclusiñ final a la qual arriba Kovaliov, després de narrar l‘episodi 

d‘Espartac, és que a pesar de les victòries obtingudes, la seua victòria puntual resultava 
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impossible, com a conseqüència de les ―condicions històrico-objectives‖ i ―subjectives 

de classe‖ següents: 

 

  ―Ya hemos dicho que no todos los movimientos revolucionarios que tienen lugar en el 

período de desarrollo de una determinada formación económico-social puede transformarse en 

revolución. Aunque en la tercera década del siglo I el sistema político romano estaba ya 

convulsionado, la sociedad esclavista general se encontraba aún en un estado de florecimiento 

[...] Por eso el movimiento de Espartaco, como todas las otras rebeliones de esclavos de aquel 

período, estaba condenado históricamente al fracaso. 

  A esta causa general pueden agregarse otras relacionadas con el carácter de los esclavos 

como clase. La ausencia de un programa bien definido y sentido, la existencia de desacuerdos en 

el campo táctico, la heterogeneidad étnica, la indisciplina, privaron al movimiento de esclavos de 

una unidad de propósitos y de firmeza, de todo aquello, en fin, que es necesario para obtener la 

victoria.‖ (1975b: 457). 

 

 L‘anàlisi que fa aquí Kovaliov, independentment de la seua capacitat d‘explicar 

les causes de la derrota d‘Espartac (que, en bona mesura, considerem encertades), 

presenta una clara relació amb els plantejaments establerts per Materialisme dialèctic i 

històric que hem comentat més amunt. D‘acord amb aquest, la revoluciñ social que fos 

capaç de canviar l‘estructura de les relacions socials establerta només podia ser duta a 

terme sota determinades condicions, que no es feien encara presents en el segle I a. C. 

Espartac havia comprès això, i per aquest motiu, havia tractat de fugir d‘Itàlia, en 

comptes de lluitar per la conquesta del poder romà, a pesar dels grans èxits militars que 

havia obtingut. La capacitat de fer aquest tipus d‘anàlisi de la situaciñ per part 

d‘Espartac, les seues tendències comunistes (a través del repartiment de les riqueses), i 

el fet que busqués la salvaciñ del major nombre d‘esclaus a través del seu lideratge, ens 

porten a la conclusió que Kovaliov traça aquí una mena de correlació entre el líder dels 

esclaus antics, per un costat, i els líders del proletariat rus, Lenin i Stalin, per l‘altre. La 

correlaciñ no resulta gens estranya, si tenim en compte que es tracta d‘un manual dirigit 

als joves estudiants, i les grans ressonàncies que ha tingut la revolta d‘Espartac en la 

literatura europea, com a símbol d‘alliberament de les classes oprimides i treballadores 

des del segle XVIII.498 Segons Kovaliov: ―La tragedia de Espartaco [...] es haber 

precedido los tiempos en algunos siglos.‖ (1975: 458). A pesar d‘això, afegeix 
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 Vid. apartat 4. 5. 2. c. Cfr. Orena (1984). 
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Kovaliov, la revolta d‘Espartac hauria suposat un progrés en diversos aspectes, com 

podem observar a continuació: 

 

  ―aun cuando la rebeliñn del 73-71 había sido sofocada, infirió un duro golpe a la 

economía esclavista de Italia. Como consecuencia de la rebelión, Italia perdió no menos de 

100.000 esclavos, los campos fueron devastados y muchas ciudades destruidas. Los propietarios, 

aterrorizados, comenzaron a evitar la compra de esclavos, prefiriendo los nacidos en casa. Creció 

el número de los libertos. Aumentó la cantidad de tierras dadas en arriendo. El movimiento de 

Espartaco fue una de las causas principales de la República y que, en lo fundamental, no se logró 

superar.‖ (1975: 458). 

 

 Kovaliov presenta aquí, un cop més, la ―teoria de la revoluciñ dels esclaus‖ que 

havia desenvolupat en 1933, en connivència amb la frase de Stalin. La destrucció de les 

forces de producció duta a terme pels esclaus durant la seua revolta seria una de les 

causes principals de la decadència del sistema esclavista. A pesar d‘això, en aquest 

fragment s‘observa una moderaciñ significativa respecte a les posicions que havia 

defensat Kovaliov en 1933 (i que, des del nostre punt de vista, no havia arribat a 

defensar amb plena convicció). Un canvi de postura que Kovaliov havia defensat ja a un 

article publicata a la VDI el 1946, sota el títol ―Dos problemes d‘història romana‖, en el 

qual defensava que una revolució social no es podia fer efectiva mentre la formació 

socioeconòmica es trobés en període de creixement. En conseqüència, Kovaliov 

reservava el concepte de ―revoluciñ social‖ per als esdeveniments que es produïren 

entre els segles III i V d. C. (apud Raskolnikoff, 1975: 184). 
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c)  Els primers símptomes de l’obertura: els inicis de Iutxenko, Lencman i 

Staerman 

 

 Al voltant de l‘any 1950, encara dins el període estalinista, la historiografia 

soviètica del món antic comença a experimentar una primera obertura respecte al 

caràcter fortament dogmàtic de les dècades de 1930 i 1940. La teoria que explicava la fi 

del mñn antic per la ―revoluciñ dels esclaus‖ seria una de les primeres en abandonar-se, 

a partir del 1947 per part del mateix Kovaliov, que seria seguit per altres autors com 

Motus Bekker i A. B. Ratner, que començaren a criticar la interpretació fortament 

revolucionària que havia defensat Misulin en 1936 (crítica a la qual no pogué replicar 

Misulin, que morí el mateix 1948). Però quan es comença a observar un canvi major és 

a partir de l‘any 1951, quan comencen a aparèixer diversos articles a la VDI que 

comencen a trencar de forma significativa el monolitisme de les interpretacions 

anteriors, i a oferir interpretacions del món antic que presentaven: una major 

concordança amb les interpretacions mantingudes per la recerca no soviètica i amb la 

informació transmesa per les fonts històriques, i un panorama social molt més complex. 

Un bon exemple d‘aquest canvi el constitueix l‘article de Iutxenko aparegut el 1951 a la 

VDI sota el títol ―Classes i estructura de classes a la societat esclavista antiga‖.499 A 

pesar de l‘aparença dogmàtica de l‘article, que ha sigut interpretat per Petit (1986: 24) 

com a fixador de l‘ortodòxia interpretativa de l‘estructura social de l‘antiguitat, en 

realitat, aquest posa les bases de l‘obertura que comença a experimentar la historiografia 

soviètica.500 A diferència dels treballs als quals hem fet referència més amunt, l‘article 

de Iutxenko afronta de forma directa el problema d‘explicar l‘origen i el caràcter de les 

classes treballadores lliures de les societats de l‘antiguitat. Per a fer això, Iutxenko 

parteix del text bàsic que s‘havia fet servir per a la instauraciñ de la interpretaciñ 

ortodoxa del món antic, L‟origen de la família d‘Engels (1884), i sense trencar cap dels 

plantejaments exposats a Materialisme dialèctic, realitza una defensa fervent de la 

importància de les classes treballadores lliures de l‘antiguitat, tal i com podem observar 

a continuació: 

  

                                                 
499

 VDI, 4, pp. 15-21 (Utchenko, 1986). Alguns fragments d‘aquest els hem citat a l‘apartat anterior. 
500

 Cfr. Mazza (1979: XXII-XXIII). 
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  ―El crecimiento de la productividad [...] junto con la apariciñn de la propiedad privada, 

que determina la progresiva desigualdad en el reparto de la propiedad, constituyen, ante todo, las 

premisas para la aparición de las clases sociales.  

  La primera de estas circunstancias ha permitido la transformación del prisionero en 

esclavo [...] 

  La segunda de estas circunstancias tiene como consecuencia que, en el seno mismo de 

la comunidad, los individuos [...] tienen la posibilidad de adquirir esclavos a título de propiedad 

privada y, mucho más tarde, la tierra. Pero este hecho significa que al mismo tiempo que la 

sociedad se divide en esclavos y señores de esclavos, otra diferencia empieza a formarse entre 

grandes propietarios esclavistas y pequeños productores (es decir, entre la aristocracia gentilicia 

qeu se enriquece y las ―gentes del común‖ que van arruinándose).‖ (Utchenko, 1986 [1951]: 

218-219). 

 

 Iutxenko finalitza aquesta reflexiñ amb una cita d‘una frase de L‟origen de la 

família d‘Engels: ―La diferencia entre ricos y pobres se establece junto a la distinción 

entre hombres libres y esclavos‖ (Utchenko, 1986 [1951]: 219). La referència a l‘obra 

d‘Engels ofereix la imatge, contemplada des de la perspectiva actual, de representaciñ 

del caràcter ortodox de l‘article, però en realitat, és utilitzada en el sentit contrari. 

Iutxenko era conscient de que s‘enfrontava a un tema que havia sigut evitat per la 

majoria d‘autors soviètics de les dècades de 1930 i 1940, i per aquest motiu, necessitava 

fonamentar la seua conceptualitzaciñ dels treballadors lliures de l‘antiguitat com a 

―classe social‖, amb alguna cita dels clàssics del marxisme. El fet no tenia escassa 

importància, perquè Iutxenko no només destaca el caràcter de ―classe‖ d‘aquests grups, 

que posarien de manifest algunes de les ―contradiccions‖ principals de la societat antiga, 

i per tant, alguns dels conflictes socials més importants, a pesar del fet que no 

constituïren cap de les dues ―classes fonamentals‖ (els esclaus i els propietaris 

d‘esclaus). Aquesta contradicciñ s‘hauria posat de manifest, segons Iutxenko, durant el 

mateix període de configuració i creixement del ―sistema esclavista‖, a través de la 

competició per la terra: 

 

  ―fue un período de génesis de una nueva formaciñn realizada en un clima de lucha muy 

compleja entre el modo de producción servil y el pequeño productor libre; lucha, en fin, por la 

tierra del campesinado que se iba arruinando. No será hasta el final de esta lucha y de la 

supresión de los órganos del régimen gentilicio [...] cuando se determine el modo de producción 

dominante y se forme la sociedad esclavista con sus clases netamente establecidas [...] en las que 
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los esclavos y los poseedores de esclavos se manifiestan ya como clases antagónicas con su 

aparato de Estado.‖ (1986: 210-220). 

 

 L‘anàlisi que ens ofereix aquí Iutxenko presenta un nivell de complexitat 

notablement major, i molt menys dogmàtic, que els dels treballs als quals hem fet 

referència més amunt (Kovaliov, Avdiev, Struve, etc). Iutxenko no contempla els 

treballadors lliures empobrits com a elements residuals de la societat comunal primitiva, 

sinó com una autèntica classe social que es forma durant aquest nou període (el de 

formaciñ i establiment de la ―societat esclavista), que protagonitzà alguns dels conflictes 

socials del mñn antic més important. La competiciñ per ―la terra‖, en concret, es 

convertí en un dels conflictes socials més importants del món antic. Però la proposta 

interpretativa de Iutxenko no es deté aquí, i augmenta en complexitat conforme 

s‘aproxima a l‘anàlisi d‘estructures socials concretes, com és el cas del demos atenès: 

 

  ―El demos ateniense, en la época de expansión de la ciudad (hasta la Guerra del 

Peloponeso inclusive), no representa, como se sabe, una categoría social uniforme [...] La 

componían, por una parte, los pequeños y medianos propietarios de tierras (el campesinado del 

Atica), y, por otra parte, elementos ciudadanos extremadamente heterogéneos: mercaderes, 

artesanos, poseedores de talleres, [...] el lumpenproletariado ciudadano. Una composición tan 

heterogénea [...] traía consigo la complejidad y la tensión de la lucha de clases en el Estado 

ateniense, considerando que en el límite de este demos existían grupos y capas diversos y a 

menudo francamente opuestos, sin olvidar que entre los intereses de este demos y de los metecos 

[...] existían contradicciones. 

  Es de gran importancia el hecho de que entran en la composición del demos de Atenas 

elementos comericales e industriales que ocupan una posición clave en él. La fuerza económica y 

la actividad política de esta capa de la población ayudaron considerablemente a fortalecer en su 

globalidad la posición del demos.‖ (Utchenko, 1986: 220-221). 

 

 L‘anàlisi que ens presenta aquí Iutxenko de l‘estructura social atenesa presenta 

un caràcter considerablement més complex que el que ens presenta el manual de Struve 

i, de fet, amb escasses diferències amb el panorama general que ens presenten autors 

com Max Weber i Eduard Meyer. De fet, l‘anàlisi de Iutxenko arriba a superar al 

d‘Eduard Meyer, quan indica la diversitat d‘interessos, sovint contraposats, que 

defensaren cada un dels grups descrits (camperols, artesans, mercaders, etc), mentre que 

Meyer es limitava a traçar una analogia entre la ―burgesia‖ atenesa i la moderna, que 
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s‘enfrontarien al poder tradicional, basat en la terra. L‘anàlisi de Iutxenko arriba a 

precedir, en aquest cas, el tipus d‘anàlisi que trobem a la Microfísica del poder de 

Foucault (1971), i que molt possiblement deriva de l‘estudi de les obres de Marx Les 

lluites de classes en França (1848-1850) i el 18 de Brumari, en el qual posa de manifest 

la dificultat de realitzar una anàlisi entre ―explotats‖ i ―explotadors‖ en contextos en els 

quals encara no s‘havia perfilat amb claredat la conquesta del poder per part de la 

burgesia, i algunes classes lluitaven del costat dels seus propis ―explotadors‖. De forma 

similar, Iutxenko considera que la ―lluita de classes‖ entre esclaus i propietaris d‘esclaus 

no es podia arribar a fer evident, fins que la classe dels propietaris d‘esclaus no arribés a 

consolidar-se en el poder. Aquest és el cas, segons Iutxenko, de la República romana en 

el context de les guerres civils, quan, per primer cop, s‘arriba a fer evident ―l‘oposiciñ 

fonamental‖, que era aquella que enfrontava als esclaus amb els propietaris d‘esclaus. A 

pesar d‘això, afegeix Iutxenko, és també en aquest context quan es fa present també, 

precisament, la gran oposiciñ d‘interessos que separava als grans propietaris romans, 

amb la massa de la població empobrida, que havia perdut les terres, es trobava 

endeutada, i no disposava del suficient per assegurar la pròpia existència. L‘expansiñ 

romana portaria, d‘aquesta manera, al desenvolupament màxim de totes les 

contradiccions que existien a l‘interior de la societat antiga (la ―societat esclavista‖ en la 

terminologia soviètica d‘aquesta època), que es manifestarien de forma evident per a les 

classes explotades, que inicien el període d‘enfrontaments violents coneguts amb els 

noms de ―les Gerres Servils‖ i ―les Guerres Civils‖. Iutxenko ens descriu de la següent 

manera aquesta sèrie de conflictes socials i civils que marquen un abans i un després en 

la història romana: 

 

  ―Será en Roma, sobre todo en la época de transiciñn de estado de civitas itálico al de 

gran potencia mediterránea, cuando las revueltas de esclavos tomarán tales dimensiones 

(insurrecciones de Sicilia, Espartaco) que ponen en entredicho, incluso, la existencia de las 

clases dominantes. 

  Por otra parte, el empleo del trabajo servil a mayor escala que en Grecia y en el mundo 

helénico, lleva a los pequeños productores a una ruina total. Todo ello tiene por resultado que, 

junto a la lucha que se desarrolla entre clases antagónicas fundamentales, se agrave también la 

que opone a la clase de pequeños productores con la de propietarios de esclavos. [...] las guerras 

civiles [...] son prueba de ello. 

  Todas estas razones llevan consigo una tendencia específica que engendra, a fin de 

cuentas, formas políticas originales. La clase esclavista de Roma intenta consolidar las fuerzas 
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que presenta frente a las clases explotadas. [...] esta tendencia [...] progresivamente va 

consolidando a la clase dominante para terminar con la instauración de un régimen de dictadura 

militar y de reconciliaciñn de los distintos grupos y capas sociales bajo la égida ―por encima de 

las clases‖ de Augusto.‖ (Utchenko, 196: 224). 

 

 La proposta interpretativa que ens presenta aquí Iutxenko presenta un caràcter 

notablement més complex, acabat, i al mateix temps, acord amb la informació 

transmesa per les fonts clàssiques, que els treballs soviètics dels anys 30 i 40. Front a 

aquests, la historiografia soviètica comença a mostrar una superaciñ de l‘obsessiñ de les 

dècades anteriors per construir una explicaciñ històrica que s‘adeqüés a la perfecciñ 

amb les escasses referències de Marx i Engels a l‘estructura social i la història del mñn 

antic, i al mateix temps, no entraren en contradicció amb cap dels plantejaments 

fonamentals del PCUS. Per aquest últim motiu, els escrits de Lenin i Stalin sobre la 

interpretació de la història, i les seues escasses referències al món antic, havien sigut 

estudiades amb atenció pels historiadors soviètics, i convertides en base de la 

interpretaciñ ortodoxa. Tot això manifesta també les inseguretats d‘un règim que es 

sentia amenaçat, tant a l‘interior del país, com a l‘exterior d‘aquest. Cap d‘aquestes 

sospites era infundada, ja que el partit bolxevic s‘havia imposat per la força en 1917, no 

només contra les forces conservadores i liberals del país, sinó també contra els dos 

partits majoritaris de l‘esquerra. En 1918, Gran Bretanya, França, Estats Units, 

Finlàndia, i altres països, intervingueren en la guerra civil russa del costat de ―l‘exèrcit 

blanc‖, que pretenia expulsar als bolxevics del poder. Un dels motius principals pels 

quals els bolxevics havien vençut aquesta guerra, i havien aconseguit mantenir-se en el 

poder, havia sigut la legalització del repartiment de les terres que havien fet els 

camperols durant la Revolució, però la col·lectivització forçosa de les terres duta a 

terme per Stalin posà en perill aquest recolzament.  

 

 A partir de la fi de la II Guerra Mundial, en canvi, aquesta situació canvià per 

complet. La victòria contra Hitler, i l‘ocupaciñ militar de l‘Europa oriental per part de 

l‘exèrcit roig, atorgà a la URSS una seguretat política de la que no havia gaudit fins 

aleshores. Per altra banda, els amplis recolzaments a la causa comunista a països com 

França o Itàlia enfortien encara més la posició política internacional de la URSS. Per 

altra banda, la II Guerra Mundial havia unit al poble rus contra un enemic comú, i havia 

contribuït a consolidar l‘adhesiñ al règim. Però pot ser més important que tots aquests 
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aspectes, el constitueix el fet que Rússia entrà en una fase de ràpida expansió 

econòmica, que produí un creixement del PNB rus del 5‘7% durant la dècada de 1950, 

molt per damunt que el de la resta d‘Europa (Hobsbawm, 1995: 398). Tots aquests 

elements portaren a un lògic relaxament dels mecanismes de control del règim, que en 

el camp de la historiografia de l‘antiguitat, es començaren a manifestar des dels primers 

anys de la dècada de 1950, encara en vida de Stalin. Aquest fet ens permet comprendre 

l‘apariciñ de l‘article de Iutxenko en 1951, que presentava ja un panorama historiogràfic 

molt menys tancat a una sola interpretaciñ dogmàtica del ―materialisme històric‖, i que 

comença a mostrar una certa atenció cap a les aportacions de la historiografia no 

soviètica. Resulta significatiu, també, que durant aquest període, el mateix Iutxenko 

passés a convertir-se en el director de la VDI, que inicia una nova línia editorial, que es 

manifesta a partir de les intervencions d‘altres investigadors joves, com J. A. Lencman i 

E. M. Staerman, que també iniciaren línies interpretatives innovadores. 

 

 Entre aquests, cal destacar en primer lloc a J. A. Lencman, que es convertiria en 

un dels principals especialistes soviètics en la terminologia grega dedicada a 

l‘esclavatge, i a l‘estudi de l‘esclavitud i la dependència a la Grècia dels períodes 

micènic i homèric (vid. Lencman, 1966, 1986). Alguns mesos abans de que aparegués 

publicat l‘article de Iutxenko, apareixia publicat a la VDI un article de Lencman titulat 

―Els termes grecs que designen als esclaus‖,501 que resulta de notable interès per 

diversos motius. En primer lloc, perquè l‘article de Lencman constitueix un dels estudis 

més pioners, i alhora importants, sobre la terminologia antiga utilitzada per a definir els 

esclaus. Un problema que ocuparia l‘atenciñ de nombrosos investigadors, tant marxistes 

com no marxistes, de les dècades de 1960 i 1970, i que encara avui segueix lluny 

d‘haver sigut resolt, i d‘haver explorat tots els problemes que foren oberts durant 

aquestes dècades. De fet, en l‘actualitat, l‘article de Lencman encara constitueix una 

obra de referència obligada per a qualsevol estudi de la terminologia grega referida a la 

dependència.502  

 

 El segon motiu pel qual convé destacar l‘article de Lencman és perquè 

constitueix un dels iniciadors del debat sobre l‘esclavitud antiga entre la historiografia 

                                                 
501

 VDI, 2, 1951 (Lencman, 1986). 
502

 Vid. capítol 2. 2. 1. 
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marxista, i aquella altra que podem anomenar com a ―no marxista‖, i en alguns casos, 

clarament ―antimarxista‖. En la gran majoria dels treballs publicats entre les dècades de 

1930 i 1940, les referències polèmiques a l‘anomenada ―historiografia burgesa‖, i sobre 

tot, al caràcter ―modernista‖ d‘aquesta, foren freqüents, però no anaren més enllà de 

crítiques a la concepció històrica general, que no entraven en la discussió sobre la 

interpretaciñ de problemes concrets. La historiografia soviètica d‘aquestes dècades es 

trobava molt més interessada en establir unes bases comuns sobre la ―interpretaciñ 

correcta‖ de la història i l‘estructura social del món antic, i per tant, al debat intern, que 

no pas a combatre les posicions dels historiadors occidentals que, per altra banda, 

estaven començant a dedicar una atenció, cada cop menor, a la història econòmica i 

social del món antic. Però cap als inicis de la dècada de 1950, aquesta situació canvia de 

forma radical, la historiografia soviètica no només disposa ja d‘unes bases teòriques 

fermes, sinó que a més a més, ja no es troba ocupada en perseguir aquelles 

interpretacions que es pogueren escapar en algun punt a l‘ortodòxia (fruit de l‘impuls 

donat per Stalin a les acusacions mútues). Així, es comença a obrir el camí cap a una 

recerca molt més oberta sobre els problemes del món antic (tot i que mai arribaria a 

qüestionar alguns plantejaments de base), que podia dedicar-se a l‘establiment de noves 

interpretacions de l‘estructura social (com el de Iutxenko), o a debatre l‘anàlisi no 

soviètic de problemes concrets del món antic.  

 

Aquest darrer cas és el de Lencman, que presenta el seu article de forma 

polèmica amb l‘entrada Sklaverei de l‘enciclopèdia Pauly Wisowa elaborada per 

William Linn Westermann, i publicada el 1935 (Westermann, 1935). Un article que fou 

elaborat sota una influència clara dels plantejaments mantinguts per Eduard Meyer en 

1895 i 1898, que estaven encaminats a ―salvar‖ la imatge del mñn antic de la idea 

negativa que es derivava de la forta presència d‘esclaus a les societats grega i romana. 

Aquesta objectiu havia portat a Westermann, entre altres coses, a destacar el caràcter 

indeterminat d‘alguns dels termes que s‘havien traduït tradicionalment pel terme 

―esclau‖, com el d‘οἰκέτης, que podia ser utilitzat per a referir-se als criats que eren de 

condició lliure, i no només als esclaus (Westerman, 1935: 902; apud Lencman, 1986 

[1951]: 24). A Lencman no se li escapaven els objectius implícits de Westermann, i 

considerava que el seu treball havia sigut escrit: ―con uno spirito chiaramente 
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reazionario‖ (Lencman, 1986 [1951]: 22).503 A pesar d‘això, l‘historiador rus reconeixia 

també el gran treball de recerca i recopilació de dades realitzat per Westermann, que 

mostrava la necessitat de desenvolupar en major mesura la recerca sobre aquestes 

qüestions. D‘aquesta manera, el treball de Westermann es converteix en un dels 

principals propulsors del desenvolupament de la investigació soviètica (per la reacció 

que creà), tant en aquest, com en altres factors. 

 

 En el cas de Lencman, la reacció a les tesis de Westermann, el porta a realitzar 

una anàlisi dels camps semàntics de la terminologia grega referida a l‘esclavatge, i la 

seua evolució al llarg del temps, molt més elaborada que la del seu predecessor nord-

americà. Malauradament, el text de l‘article fou conegut pràcticament només dins els 

límits de la URSS al ser publicat únicament en rus dins la VDI, i les seues idees no 

començarien a experimentar una major difusió fins a la traducció a l‘alemany d‘Els 

esclaus a la Grècia homèrica i micènica, el 1966 (Lencman, 1966). Destaquem això, 

perquè en 1951, Lencman resolia ja, en bona mesura, alguns dels problemes 

d‘interpretaciñ de les fonts antigues referides a l‘esclavatge que majors discussions han 

motivat, i encara avui desperten. Concretament, ens interessa destacar la seua 

interpretació del significat principal del terme δοῦλος com a ―no-lliure‖, en comptes 

―d‘esclau‖, de tal manera que sota aquesta denominaciñ podien ser incorporats, tant els 

vertaders esclaus, com poblacions sotmeses a altres formes de dependència, com els 

ilotes espartans: ―Il significato della parola “δοῦλος” si può capire soprattuto dalla sua 

antitesi con la parola ἐλεύθερος. Dal punto di vista degli antichi Greci, ogni uomo non 

libero poteva essere chiamato “δοῦλος”.‖ (1986: 42). A partir d‘aquí, Lencman extreia 

la següent conclusió: 

 

  ―Una [...] importante conclusione è la necessità di uno studio più oculato e differenziato 

della posizione dei numerosi strati della popolazione che sono indicati nelle fonti con il termine 

generico ―δοῦλος‖. È del tutto evidente che non è possibile porre su un solo piano tre fatti così 

diversi, come i rapporti fra i re Sciti e gli altri, fra gli iloti e gli Spartani e, infine, fra i cosidetti 

―barbari‖ e gli Elleni. Inoltre tutti questi rapporti vengono definiti nelle fonti con il solo termine 

δοσλεῖα.‖ (1986: 65). 

  

                                                 
503

 Hem fet servir la traducciñ a l‘italià de l‘article de Lencman inclosa a la recopilació de Biezunska-

Malowist (ed., 1986). 
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 Lencman avança, d‘aquesta manera, les tesis que defensaran treballs com els de 

Finley (1983b, c [1960, 1964]), i especialment Mactoux (1980), en una època posterior. 

El fragment també ens mostra que Lencman no mostrava cap problema en situar als 

ilotes espartans en una situaciñ de dependència diferent a l‘esclavitud. Aquesta 

concepciñ es troba present, de fet, a treballs d‘un caràcter molt més ―ortodox‖ que el de 

Lencman, com ara la Història de Grècia de Struve, en el qual indica de forma clara que: 

―la situación de los ilotas subyugados se había acercado a la de los esclavos. Sin 

embargo, se pueden notar diferencias radicales con respecto a la esclavitud.‖ (1979 

[1956]: 137). De fet, la tendència de la historiografia soviètica a conceptualitzar la 

Grècia i Roma antigues com a ―societats esclavistes‖ no ens ha de portar a deduir que 

aquests aprofitaren l‘ambigüitat terminològica per a agrupar totes les formes de treball 

dependent sota el concepte ―d‘esclavitud‖, o que mostraren una actitud acrítica cap a les 

fonts clàssiques on es destacava més el paper de l‘esclavatge. Així, a la mateixa 

Història de Struve ens indica que: ―Las cifras [de esclavos] que dan Ctesias [...] (400 

mil esclavos para el Atica), Aristóteles (470 mil para Egina), Timeo (460 mil para 

Corinto), son absolutamente exageradas.‖ (Struve, 1979 [1956]: 137). Per altra banda, 

el manual de Struve ens indica també que els esclaus predominaren en el sector 

artesanal a l‘Atenes dels segles V i IV a. C., però no pas a l‘agrícola, on es mantingué el 

predomini del petit propietari camperol de condició lliure (Struve, 1979: 318-319; 330-

333). 

 

 Aquell punt en el qual sí que mostra Lencman una postura ―d‘escola‖, front a les 

interpretacions no marxistes, com les de Meyer i Westermann, és a la utilització del 

concepte ―d‘esclavitud patriarcal‖ que, com hem vist, es convertí en una de les bases 

fonamentals de la interpretació marxista soviètica del món antic (en un període que no 

podem delimitar amb precisió, però que és clarament posterior a la dècada de 1920). 

Lencman articula la defensa d‘aquesta interpretaciñ a partir d‘una proposta 

d‘interpretaciñ etimològica de la paraula ―δμώς‖, que és pràcticament l‘únic terme 

utilitzat a l‘Odissea i la Ilíada per a referir-se als esclaus (i més concretament, a les 

esclaves), com podem observar a continuació: 

 

  ―Ci sembra del tutto verosimile l‘ipotesi di M. Breal [...] che la parola δμώς risalga alla 

radice δόμος e, quindi, essa sia analoga a famulus, strettamente legata con familia. I ristretti 
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limiti cronologici dell‘applicazione della parola δμώς e la sua completa scomparsa nella lingua 

parlata dell‘epoca classica danno una base che δμώς indicasse uno schiavo di tipo patriarcale in 

un‘epoca di dominio‖ (1986: 30). 

 

 La vinculaciñ entre el terme ―δμώς‖ a l‘arrel δόμος (―casa‖, en el sentit antic), la 

trobem ja present al treball de Ciccotti (1899), i es vincula, tant en un cas com en l‘altre, 

a l‘interès per vincular l‘apariciñ de l‘esclavitud a l‘apariciñ de la propietat privada i 

hereditària a l‘interior de la família, d‘acord amb l‘esquema explicatiu presentat per 

Engels a L‟origen de la família. La vinculaciñ del terme ―δμώς‖ a l‘arrel δόμος resulta 

científicament correcta, però no és la única possible, tal i com ens demostra el mateix 

Lencman quan cita les interpretacions del filòleg alemany Pape, i la coneguda obra de 

Lidell-Scott, que vinculen el terme a l‘arrel ―δαμάω‖, que tenia el significat de ―captiu‖, 

és a dir, presoner de guerra. L‘interès per adoptar una determinada interpretaciñ es 

vincula clarament, tant a Ciccotti com a Lencman, a la intenciñ d‘adaptar-la a la seua 

concepciñ historiogràfica general de l‘origen de l‘esclavatge.  

 

 

 Els articles de Iutxenko i Lencman ens anuncien l‘inici d‘una nova fase en la 

historiografia soviètica del món antic, però qui ens mostra, d‘una forma clara i radical, 

l‘inici d‘aquesta nova fase, i la ruptura amb els plantejaments estalinistes del període 

anterior, és la historiadora Elena Mikhailovna Staerman (1914-1991). La jove 

historiadora russa havia realitzat els seus estudis durant el període estalinista, i per tant, 

treballs com el de Spartacus de Misulin (1936), el text de Materialisme dialèctic i 

històric de Stalin (1938), i la Història de Roma de Kovaliov (1848), formaven part de la 

seua formació bàsica. Aquest fet sembla contrastar amb l‘afirmaciñ de Petit (1986: 27) i 

de Mazza (1979: XV), de que l‘obra de Staerman constitueix la millor representaciñ de 

la fase d‘obertura que comença a experimentar la historiografia soviètica a partir del XX 

Congrés del PCUS, el 1956. Però des del nostre punt de vista, el fet que una historiadora 

formada plenament durant el període estalinista fos la que encapçalés la reacció a la 

historiografia d‘aquest període resulta perfectament lògic. A diferència de Kovaliov, 

Staerman no havia comprovat amb els propis ulls com el règim es tornava contra un 

dels historiadors que s‘havien caracteritzat prèviament per la seua defensa (Pokrovski), i 

per tant, la seua reflexiñ historiogràfica es trobava lliure dels temors d‘historiadors com 
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Kovaliov, o de l‘entusiasme acrític de Misulin. Per altra banda, el fet que la major part 

de la producció historiogràfica de Staerman es produís a partir de 1956, ens transmet la 

impressiñ que a partir d‘aquesta data l‘autora es sentí lliure de la pressiñ del govern de 

Stalin. Així sembla posar-se de manifest amb la impressió, el 1957, de la tesi doctoral 

de Staerman, anomenada La crisi del sistema esclavista a les províncies occidentals de 

l‟imperi romà,504 que constitueix la base dels seus coneguts treballs posteriors, 

L‟expansió de l‟economia esclavista a la República romana (1964),505 i L‟esclavatge a 

la Itàlia imperial (1971=Staerman, 1979). Però el que ens interessa destacar aquí, és 

que ja abans de que es produís el XX Congrés del PCUS, apareixia publicat a la VDI un 

article de Staerman que s‘oposava directament a molts dels plantejaments que havia 

mantingut la major part de la historiografia soviètica fins aleshores.  

 

 L‘article ―La caiguda del règim esclavista‖ aparegué publicat al segon volum de 

la VDI del 1953, el mateix any que es produí la mort de Stalin (al mes de març). A pesar 

de la coincidència de dates, no creiem probable que Staerman comencés a elaborar 

l‘article immediatament després de la mort de Stalin, sinñ que aquest devia haver sigut 

elaborat abans, la qual cosa ens mostra que el ―desgel‖ havia començat a produir-se ja, 

des dels primers anys de la dècada de 1950, tal i com ho demostra, des del nostre punt 

de vista, l‘article de Iutxenko del 1951. Tal i com hem vist més amunt, en aquest article 

Iutxenko tirava ja per terra la ―doctrina de la revoluciñ dels esclaus‖ (de la qual ja se‘n 

retractava Kovaliov en 1947), a partir d‘un replantejament de la interpretaciñ general de 

l‘evoluciñ de l‘estructura socioeconòmica i dels ―conflictes de classe‖ a la Grècia i 

Roma antigues. Però ni Kovaliov ni Iutxenko s‘havien atrevit a expressar, de forma 

explícita, la seua oposició a una doctrina que pràcticament havia tingut el caràcter de 

dogma, des del 1933 (en què aparegué publicat l‘article de Kovaliov), fins a la fi de la II 

Guerra Mundial, i que quedava representat, especialment, per el llibre de Misulin, 

Spartacus (1936). Staerman, en canvi, comença el seu article fent explícita la seua 

oposiciñ a la tesi estalinista tradicional: ―Los movimientos revolucionarios de esclavos y 

de colonos, mezclados a las invasiones de tribus y de pueblos exteriores al imperio, no 

culminaron en una revolución única y victoriosa‖ (1986 [1953]: 59), i tot seguit, 

                                                 
504

 Coneguda a la resta d‘Europa per la seua traducciñ alemanya: Die Krise der Sklavenhalterordnung im 

Western des römischen Reiches, Berlin, 1964. 
505

 També coneguda per la tradució alemanya: Die Blütezeit der Sklaven Wirtschaft in der römischen 

Republik, Wiesbaden, 1968. 
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emprèn una crítica directa a cada un dels plantejaments sobre els quals s‘havia basat 

aquesta teoria.  

 

 El primer punt que critica Staerman, és la interpretació dels moviments socials 

que es produïren durant el període tardoimperial com a ―revolucions d‘esclaus‖, o bé 

moviments amb ―àmplia participaciñ dels esclaus‖, idees que permetien a Kovaliov en 

1933 explicar la caiguda de l‘imperi romà (i amb aquest, de la ―societat esclavista), com 

un resultat directe de les suposades ―revolucions d‘esclaus‖. Front a aquesta teoria, 

Staerman exposa el següent: 

 

  ―Resulta difícil definir el papel de los movimientos revolucionarios que, al mismo 

tiempo que las invasiones, pusieron fin a al existencia de la formación esclavista. [...] ¿qué 

representaban los movimientos de masas más poderosos, los de los bagaudas y agonistas [...]? 

Muchos son los que los consideran movimientos de esclavos o que, en todo caso, asignan a los 

esclavos el papel principal, basándose sólo en el hecho de que los esclavos eran la principal clase 

explotada de la formación reinante. Pero en realidad, esos movimientos se produjeron 

precisamente en las regiones donde la esclavitud estaba menos desarrollada [...] la fuerza 

esencial de estos movimientos fue el campesinado en vías de caer en la servidumbre.‖ 

(Staerman, 1986 [1953]: 62) 

 

 D‘aquesta manera Staerman tirava per terra de forma definitiva la ―teoria de la 

revoluciñ dels esclaus‖, que s‘havia fet acompanyar de les ―invasions bàrbares‖, com a 

dos fenòmens simultanis i pràcticament coordinats, tal i com s‘observa a l‘article de 

Kovaliov del 1933 (Kovaliov, 1975: 301). Cosa que no passava desapercebuda a 

Staerman: ―Algunos consideran a los «bárbaros», en forma un poco esquemática, como 

masa unida cuyo papel se reduce sólo al de aliados y libertadores de las clases 

explotadas del Imperio.‖ (1986: 64). Front a aquesta tesi, nascuda durant el període 

estalinista, Staerman indicava la participaciñ dels ―bàrbars‖ en els conflictes socials dels 

romans en situacions molt diferents, en algunes ocasions del costat dels bagaudes i 

agonistes revoltats, però en ocasions, també del costat dels grans propietaris o dels 

governadors romans (1986: 64-65). Les invasions bàrbares s‘inscrivien en un clima de 

clara decadència del ―sistema esclavista‖, però no pas com un moviment 

―revolucionari‖ de les classes oprimides. I amb això ens aproximem a un dels punts clau 

de l‘anàlisi de Kovaliov, que es fa present al següent fragment: 
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  ―Aquí es preciso distinguir cuidadosamente «entre el desquiciamiento material (...) de 

las condiciones de producción económicas de las condiciones de producción económicas y... las 

formas ideológicas bajo las cuales los homres adquieren conciencia de ese conflicto y lo llevan 

hasta el fin». Es preciso abordar éste con un cuidado particular, para explicar la conciencia que 

tiene la época de sí‖ (Staerman, 1986: 61) 

 

 La cita de Staerman procedeix del famós pròleg a la Crítica de l‟economia 

política de Marx (1859) que, com hem indicat més amunt, constitueix el text bàsic sobre 

el qual s‘estructurà la construcciñ de la teoria historiogràfica general del marxisme 

durant la dècada de 1930 (en un període que comença amb ―l‘escola de Pokrovski‖, i 

culmina amb la publicació del text de Materialisme dialèctic i històric el 1938). Durant 

aquest període, s‘havia configurat també la interpretaciñ ―ortodoxa‖ del mñn antic, com 

hem vist, en la qual quedava inclosa la ―teoria de la revoluciñ dels esclaus‖. I a partir 

d‘aquesta doble base, el que fa Staerman és oposar-se a la interpretació del món antic 

configurada durant aquest període (que podríem qualificar ―d‘estalinista‖), sense 

oposar-se a la base teòrica del marxisme. Ans al contrari, el que fa Staerman és 

precisament mostrar que la seua interpretació tenia molt més a veure amb la concepció i 

el tipus d‘anàlisi de la història que feia Marx, que el dogma que s‘havia establert durant 

els anys trenta i quaranta.  D‘acord amb el que havia dit Marx, no es podia confondre 

els factors que realment havien intervingut en les grans transformacions històriques, 

amb la consciència que els mateixos protagonistes d‘aquestes transformacions havien 

tingut de si mateixos. Tampoc resultava adequat pensar que el món antic havia caigut 

necessàriament per l‘acciñ ―revolucionària‖ de la principal classe explotada. Front a 

aquestes interpretacions simplistes, Staerman indicava que: 

 

  ―aquí sñlo puede haber un criterio: no la mayor o menor persistencia de las 

supervivencias de la esclavitud que se pudieron haber conservado durante muchos siglos, sino la 

forma de propiedad dominante, que determina la forma principal de explotaciñn.‖ (1986: 61-62). 

 

 A partir d‘aquest principi, Staerman arribava a la conclusiñ que la decadència 

del sistema esclavista no s‘havia pogut començar a produir com a conseqüència de les 

grans revoltes d‘esclaus dels segles II i I a. C., ja que durant aquest període el sistema es 

trobava en plena expansiñ. D‘aquesta forma, Staerman s‘oposava de forma directa a la 
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tesi que encara defensava Kovaliov en la Història de Roma de 1948, tal i com podem 

observar a les línies següents: 

 

  ―los acontecimientos que se desarrollaron en Roma en los siglos II y I a.n.e. no pueden 

ser considerados como la manifestación de una crisis del régimen esclavista. Esta idea, que 

todavía tiene vigencia entre nosotros, se basaba exclusivamente en la violencia de la lucha de 

clases en este período [...] No se tení aen cuenta la correlación de fuerzas productivas y las 

relaciones de producción [...] fenómenos de distinta naturaleza, como las rebeliones de esclvos 

de los siglos II y I a.n.e., y los movimientos revolucionarios de lso siglos III, IV y V despues de 

nuestra era, eran vinculados en una sola cadena de acontecimientos que habrían concluido al 

final del régimen esclavista. [...] 

  Semejantes afirmaciones no hacen más que oscurecer el problema de cuándo las 

relaciones de producción del régimen esclavista se convirtieron en un obstáculo para el 

desarrollo de las fuerzas productivas [...] las rebelions de los esclavos de los siglos II y I a.n.e. 

[...] objetivamente [...] sñlo favoreciñ la caída acelerada de la república aristocrática romana‖ 

(1986: 66-67). 

 

 Staerman ens demostra en aquest fragment com la seua interpretaciñ d‘aquests 

problemes es derivava, en realitat, en una interpretació molt més fidel de la teoria de la 

història creada per Marx i Engels, que no pas la interpretació que havien defensat els 

historiadors dels anys 30 i 40 (―Semejantes afirmaciones no hacen más que oscurecer el 

problema de cuándo las relaciones de producción del régimen esclavista se 

convirtieron en un obstáculo para el desarrollo de las fuerzas productivas‖). La 

interpretació de Staerman presentava, per altra banda, un nivell de coincidència amb la 

mantinguda per la historiografia no soviètica molt major que les del període estalinista. 

Per altra banda, la interpretació de Staerman oferia també una explicació molt més 

coherent amb la gran expansiñ que experimenta l‘economia romana durant els primers 

dos segles del règim imperial, i que Kovaliov es limitava a descriure en 1933 com un 

període de ―calma relativa‖,506 tal i com podem observar al següent fragment: 

 

  ―La substitución de esta república por el Imperio estimuló el desarrollo de una forma 

más perfeccionada de la economía esclavista: las villas de mediana importancia [...] Sólo 

                                                 
506

 ―A partir des années 70 du premier siècle et jusqu‟à la fin du II siècle, pendant près de cent ans, 

l‟Empire jouit d‟un calme relatif. Cependant, malgré una sèrie d‟indices positifs [...] les processus 

internes de désintégration se pouruivirent.‖ (Kovaliov, 1975a [1933]: 300-301). 
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después de atravesar esta etapa agotó el régimen esclavista todas sus posibilidades de desarrollo 

posterior y se encaminñ hacia su declinaciñn.‖ (1986: 68). 

 

 La descripciñ que fa Staerman d‘aquest període ens demostra, a més a més, que 

s‘aproxima molt més a l‘estudi de la situaciñ socioeconòmica de cada període històric 

concret, front a la tendència molt més generalista dels seus predecessors. Les fonts 

d‘aquest període, com Columel·la o Plini ―el Vell‖ confirmaven que les vil·les 

esclavistes encara eren una pràctica en expansiñ durant els primers temps de l‘imperi. 

La situació, però, començaria a canviar cap a la segona metiat del segle II d. C., la qual 

cosa explica la llarga sèrie de problemes econòmics, socials i polítics als quals s‘hauria 

de començar a enfrontar el règim imperial, i que marquen la ―decadència de la societat 

esclavista‖, tal i com podem observar a la conclusiñ de l‘article de Staerman: 

 

  ―Así, la crisis general del régimen esclavista comienza en la segunda mitad del siglo II. 

En el siglo III l alucha entre las antiguas y las nuevas formas de economía concluye con la 

victoria de las últimas. A partir de principios del siglo IV ya no se puede hablar de la existencia 

de al formación esclavista; tampoco se puede hablar de clases de esclavos y de amos de esclavos 

como clases principales, determinantes. Empieza un período de teransición, henchido de los 

movimientos revolucionarios de las masas, de la lucha conra las supervivencias de al esclavitud 

que frenaban el desarrollo del nuevo régimen. Ese período termina con el establecimiento de las 

primeras relaciones feudales‖ (1986: 107). 

 

 L‘explicaciñ que ens ofereix Staerman presenta, com es pot observar, un caràcter 

molt més coherent amb la informació transmesa per les fonts històriques, i una solidesa 

teòrica molt major a les interpretacions de les dècades anteriors, sense dubtar en cap 

moment de ninguna de les bases teòriques del materialisme històric. Ans al contrari, la 

interpretació de Staerman és molt més coherent amb aquestes bases que la dels seus 

predecessors. Però la diferència fonamental de la jove historiadora, en relació a autors 

com Kovaliov, és el seu deslligament a la interpretació de la història del món antic 

establerta com a doctrina a seguir durant la fase més dura de l‘estalinisme. D‘aquesta 

manera, la historiografia soviètica comença a donar signes d‘obertura des de principis 

de la dècada de 1950, que es farien clarament evidents a partir del XX Congrés del 

PCUS. La historiografia soviètica d‘aquest nou període presentaria una coherència molt 

major amb les fonts històriques, un caràcter menys dogmàtic, una major coincidència 
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amb la historiografia no soviètica, i una interpretació del materialisme històric molt més 

sòlida i d‘acord amb la concepciñ historiogràfica científica de Marx. Tots aquests 

elements eren, en bona mesura, el resultat de l‘afiançament que experimenta el règim 

soviètic després de la II Guerra Mundial, i al mateix temps, preparaven la historiografia 

soviètica per a fer front a les noves propostes d‘interpretaciñ que durant aquesta època 

comencen a sorgir, com a reacció radical als plantejaments marxistes. A pesar d‘això, la 

historiografia soviètica no s‘arribaria a deslligar mai de la fidelitat al mètode ―marxista‖ 

d‘estudi de la història, a la utilitzaciñ de certs plantejaments bàsics en la interpretaciñ 

del món antic (en bona mesura, procedents de L‟origen de la familia d‘Engels), i en 

algunes ocasions, certes variacions procedents de canvis de postura en la direcció 

política del PCUS.  
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6. 3. 4. EL MARXISME OCCIDENTAL 

 

 El darrer aspecte al qual cal fer referència en aquest apartat de la nostra recerca, 

és a l‘evoluciñ de la historiografia marxista fora de la Uniñ Soviètica. Les grans 

diferències polítiques i culturals que separen a la historiografia produïda fora i dins de la 

Unió Soviètica determinen, des del nostre punt de vista, la necessitat de tractar-los de 

forma separada. Els problemes polítics i ideològics als quals s‘enfrontaren els 

historiadors marxistes fora de la Unió Soviètica foren molt diferents als que escrigueren 

a l‘interior d‘aquesta. En determinades qüestions, com la divisiñ entre comunisme i 

socialdemocràcia, els problemes d‘uns i altres foren molt similars, però en altres 

qüestions, els problemes foren d‘una naturalesa completament diferent. En el camp 

historiogràfic, historiadors com V. Gordon Childe, F. W. Walbank i B. Farrington, 

escrigueren amb l‘objectiu principal d‘influir en els seus companys de professiñ que no 

eren marxistes. A conseqüència d‘això, els problemes històrics sobre els quals 

discuteixen són els mateixos que els dels historiadors no marxistes. Els historiadors 

soviètics, en canvi, escrigueren principalment per a un públic d‘historiadors marxistes, i 

d‘estudiants i curiosos amb poca formaciñ, però que s‘orientarien clarament cap al 

marxisme. Per aquest motiu, bona part de les seues obres es dirigeixen a la discussió de 

problemes d‘interpretaciñ del marxisme, i de la major o menor adequaciñ de 

determinades interpretacions amb les idees originals de Marx, Engels, Lenin i Stalin. A 

l‘Europa occidental aquest tipus de preocupacions tingueren una importància molt 

menor, especialment durant el període anterior a la dècada de 1960. Per altra banda, al 

marxisme occidental no trobem el control de l‘activitat científica que es produeix a la 

Uniñ Soviètica durant el període estalinista, i que condueix a l‘establiment d‘una 

ortodòxia historiogràfica. Per tots aquests motius, considerem adequat parlar de 

―marxisme occidental‖, i tractar-lo de forma separada al soviètic. En tot cas, advertim 

que aquesta decisiñ obeeix a motius d‘organitzaciñ d‘aquest treball de recerca, i que no 

entra entre els nostres objectius entrar en la discussiñ de si el ―marxisme occidental‖ 

posseeix un caràcter essencialment diferent al soviètic, o no.507 

 

A d‘aquestes diferències, de caràcter fonamentalment polític, amb marxistes 

soviètics, entre els marxistes occidentals també abundaran les interpretacions 

                                                 
507

 Vid. Perry Anderson (1979) i Fontana (1982: 236).  
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esquemàtiques i simplistes del materialisme històric, que condueixen sovint a un marcat 

determinisme econòmic. Aquest apareix com a conseqüència de la difusió de 

determinades obres de ―vulgaritzaciñ‖ del marxisme, incloent al propi Engels, que com 

hem vist, planteja una interpretació històrica molt més esquemàtica i tancada que la de 

Marx.508 Però en aquesta tendència influeix també un altre factor. La fi de la I Guerra 

Mundial vingué seguida a Europa per un llarg període d‘estancament econòmic i crisi 

de la confiança en la ideologia liberal, que conduí a una crisi molt generalitzada de la fe 

en el progrés. En 1936, V. Gordon Childe definia així aquesta sensació de pessimisme 

generalitzat: 

 

―En el siglo pasado, el «progreso» era aceptado como un hecho. El comercio crecía, la 

productividad de la industria iba en aumento y la riqueza se acumulaba. [...] La Primera Guerra 

Mundial y las crisis subsecuentes, que produjeron, en medio de una horrible miseria, un exceso 

aparente de mercancías, han socavado sus fundamentos económicos. Y ahora han surgido 

muchas dudas acerca de la realidad del «progreso».‖ (Childe, 1954 [1936]: 9) 

 

En el camp intel·lectual, els autors entre els quals es fa més present la crisi de la 

fe en el progrés sñn els d‘ideologia conservadora, que cregueren descobrir una 

vinculació clara entre la idea de progrés i la Revolució socialista que havia tingut lloc a 

Rússia. Aquesta tendència es fa clarament present a treballs com els de Benedetto 

Croce, que defensa una tornada a l‘historicisme i recolzaria el règim feixista italià, o 

John Bury, que realitza el primer estudi de l‘origen de la concepciñ progressista de la 

història a: The idea of progress (1920). A la introducciñ d‘aquest estudi, publicat durant 

el transcurs de la Guerra Civil russa (1917-1921), indica el següent:  

  

―Se puede creer o no en la doctrina del Progreso, pero en cualquier caso lo que 

indudablemente posee interés es analizar sus orígenes y evolución histórica [...] porque de hecho 

ha servido para dirigir e impulsar toda la civilización occidental. [...] incluso las mismas 

corrientes o movimientos de carácter belicista, que niegan la posibilidad de todo proyecto de paz 

perpetua, lo que hacen es condierar a la guerra como instrumento indispensable para el Progreso. 

En nombre del Progreso declaran hoy obrar los doctrinarios que han instaurado en Rusia el 

actual régimen de terror.‖ (Bury, 1971 [1920]: 9-10). 

 

                                                 
508

 Vid. capítols 5.6.1.c., 6.3.1. i 6.3.2. Cfr. Fontana (1982: 214-236). 
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La mateixa apariciñ de l‘estudi de l‘evoluciñ de la idea de progrés constitueix, 

per si mateix, un signe inequívoc de la crisi que experimenta el concepte durant aquesta 

època. De fet, aquesta crisi es vincula també a una crisi més àmplia del sistema de 

valors liberal, des de l‘àmbit polític (ja que durant aquest període es produeix un gran 

ascens del comunisme i del feixisme), fins a l‘àmbit científic, amb la primera gran crisi 

del positivisme. Una de les millors representacions d‘aquesta crisi la constitueix la 

corrent d‘estudis epistemològics coneguda amb el nom d‘Escola de Viena, de la qual 

formen part filòsofs de la ciència com Karl Manheim (1893-1947) i Karl R. Popper 

(1902-1994). Ambdós autors realitzarien una crítica profunda del positivisme científic 

(o ―optimisme epistemològic), i posarien de manifest la importància de l‘element 

subjectiu i del caràcter probable de l‘activitat científica. Karl Popper, que era un liberal 

convençut, considerava necessari justificar a l‘inici d‘un dels seus treballs perquè 

qüestionava de forma tan clara un dels principis bàsics de la filosofia liberal:  

 

―Sucede que no sñlo soy un empirista y un racionalista al mismo tiempo, sino también 

un liberal [...] pero justamente porque soy un liberal siento que pocas cosas son tan importantes 

[...] como someter las diversas teorías del liberalismo a un minucioso examen crítico. 

Al embarcarme en un examen [...] de este género descubrí el importante papel 

desempeñado por ciertas teorías epistemológicas en el desarrollo de las ideas liberales, 

especialmente por las diversas formas de optimismo epistemológico. Descubrí también que, 

como epistemólogo, debía rechazar estas teorías epistemológicas por insostenibles. Esta 

experiencia mía puede ilustrar el hecho de que [...] en la busca de la verdad, el mejor plan podría 

ser comenzar por la crítica de nuestras más caras creencias.‖ (1991 [1963]: 27).
509

 

 

El fragment citat constitueix una bona representaciñ, més enllà de l‘encert de 

Popper en les seues conclusions,510 de la crisi que experimentaren molts liberals 

d‘aquesta època en el seu propi sistema de valors i de creences. Simultàniament, el 

marxisme començà a atreure un nombre d‘intel·lectuals cada cop major, que es 

convertirien en defensors entusiastes de la idea de progrés i de l‘optimisme 

epistemològic, i es proposaren defensar la veracitat d‘aquestes tesis en el camp científic. 

Aquesta tendència es fa clarament evident a la influent obra del prehistoriador australià, 

                                                 
509

 El fragment procedeix de Conjectures and Refutations (1963), però Popper ja defensava idees molt 

similars a Logik der Forschung (1935), que escrigué quan encara residia a Viena. Ciutat que abandonà el 

1937, després de que els nazis ocuparen el poder a Àustria. 
510

 Qüestiñ que discutim en els capítols 1. 2. i a l‘apartat 7 de la nostra recerca. 



928 

 

Vere Gordon Childe (1892-1957), que articula bona part de la seua obra com una 

defensa del caràcter objectiu i innegable del progrés, si la història era contemplada des 

d‘una perspectiva àmplia. Aquesta idea és expressada de forma clara a la introducciñ del 

llibre Man Makes Himself (1936), per part del mateix Childe: 

 

―Uno de los propñsitos de este libro es el de seðalar cñmo la historia, enfocada desde un 

punto de vista científico impersonal, puede aún justificar la confianza en el progreso, tanto en los 

días de depresión como en el apogeo de la prosperidad del siglo pasado. [...] En su esencia, la 

actitud científica consiste, realmente, en abandonar los prejuicios personales, así como la 

subordinación a las preferencias y aversiones particulares. [...] 

En primer lugar, es fundamental tener una perspectiva amplia y penetrante. Cuando 

solamente se exploran períodos cortos o regiones limitadas, es probable que la multiplicidad de 

los acontencimientos separados obscurezca algún rasgo esencial. [...] 

Dentro de ciertos límites, la economía en la reproducción, la probabilidad indivitual de 

supervivencia, aumenta al ascender en la escala evolutiva. Y estos conceptos –aptitud, 

probabilidad de supervivencia –son esencialmente numéricos. [...] 

Los cambios históricos pueden ser juzgados por lamedida en que hayan ayudado a la 

supervivencia y a la multiplicación de nuestra especie. Se trata de un criterio numérico que es 

expresable en las cifras de la población. [...] El ejemplo más claro es el de la Revolución 

Industrial en Gran Bretaña. Las estimaciones hechas acerca de la población de la isla indican un 

crecimiento absoluto y gradual, después de la peste negra del siglo XIV. [...] Entre 1750 y 

18000, la direcciñn de la línea se modifica, formando un ángulo de unos 30º.‖ (1954 [1936]: 10-

25). 

 

A partir d‘aquests plantejaments, entre els quals l‘episodi de la Revoluciñ 

Industrial ocupa un paper fonamental, com podem observar, Childe deriva la seua teoria 

de les ―revolucions‖ neolítica i urbana. El criteri que aplica Childe en tots aquests casos 

és el mateix: les societats humanes han desenvolupat noves estratègies d‘explotaciñ dels 

recursos naturals que han creat condicions favorables per a la supervivència i 

multiplicaciñ de l‘espècie. Cada ―revoluciñ‖ marca, d‘aquesta manera, un bot qualitatiu 

cap endavant en el desenvolupament d‘aquestes estratègies econòmiques, que troben la 

seua expressiñ evident en l‘augment progressiu de la població humana al llarg de la 

història, si aquesta  és contemplada des d‘una perspectiva àmplia.  Resulta interessant 

destacar que Childe coincideix amb Popper a l‘hora d‘insistir en el caràcter ―objectiu‖ 

de les seues conclusions, que eren independents de prejudicis i motivacions personals: 
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―la actitud científica consiste, realmente, en abandonar los prejuicios personales, así 

como la subordinación a las preferencias y aversiones particulares.‖ Però el cert és que 

les conclusions de Childe no són totalment independents de certes motivacions de 

caràcter ideològic. Cal recordar que entre els primers defensors de la idea de la 

concepció progressista de la història, com David Hume i Montesquieu, escrigueren les 

seues obres abans de que s‘iniciés la Revoluciñ Industrial i l‘augment poblacional que la 

seguí. Ens interessa destacar aquest aspecte, perquè alguns dels plantejaments de Childe 

sñn gairebé idèntics als dels membres de la ―Il·lustraciñ escocesa‖. Concretament, 

coincideix amb aquests en destacar que la vida de les poblacions caçadores-

recol·lectores hauria sigut molt més miserable i infeliç, que la de les poblacions 

neolítiques i urbanes. Una concepciñ que no és plenament ―objectiva‖, sinñ que es troba 

clarament marcada per una creença subjectiva similar a la d‘aquells historiadors que 

mantenen una concepciñ romàntica d‘un passat ideal i consideren que l‘època actual 

només es pot concebre com una decadència respecte al passat.511 

 

Gordon Childe es convertirà en un dels prehistoriadors més influents del segle 

XX, i les seues teories sobre les ―revolucions‖ neolítica i urbana apareixen a tots els 

manuals actuals de prehistòria. Si tenim en compte aquest aspecte, resulta interessant 

destacar que Childe es mantingué fidel a la concepciñ dels orígens de l‘esclavatge que 

havia predominat al segle XIX, i que Engels recull a L‟origen de la família (1884). 

Aquest fet es pot observar clarament en la descripció que fa Childe del període durant el 

qual, la ―Revoluciñ Neolítica‖ ja es troba plenament assentada, i comencen a aparèixer 

els elements que presagien la ―Revoluciñ Urbana‖, com podem observar a continuaciñ: 

 

―Finalmente, la guerra ayudñ a hacer un gran descubrimiento: que el hombe podía ser 

domesticado, al igual que los animales. En lugar de matar al enemigo derrotado, éste podía ser 

reducido a la esclavitud [...] La importancia de este descubrimiento ha sido comparada con la 

que tuvo la domesticación de los animales. En todo caso, en la época histórica primitiva, la 

esclavitud constituyó una de las bases de la industria antigua y un instrumento poderoso para la 

acumulación de capital. En algunos de los más antiguos documentos de Mesopotamia, adornados 

                                                 
511

 Evidentment, coincidim en Childe en afirmar que existeixen elements quantificables que ens permeten 

parlar de ―progrés‖ en molts dels canvis que han experimentat les societats humanes des dels seus orígens 

més salvatges, però això no invalida el fet que constatem una preferència manifesta del prehistoriador 

britànic per destacar els elements positius de l‘evoluciñ històrica per damunt dels negatius. 
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con figuras (en sellos), se tienen reprsentaciones de cautivos atados, las cuales son tan antiguas 

como las escenas de batallas.‖ (1954 [1936]: 182). 

 

A partir del fragment citat, es fa evident la correlació perfecta entre la concepció 

de l‘apariciñ de l‘esclavatge en Childe, i la concepciñ del treball esclau a l‘antiguitat 

que mantingueren els historiadors soviètics. La primera forma de desigualtat social, 

derivada de la família, era l‘esclavitud, com havien defensat Marx i Engels a La 

ideologia alemanya, i Engels a L‟origen de la família, i com a conseqüència d‘això, 

aquesta havia jugat un paper fonamental en les societats de l‘antiguitat (que per això, 

eren anomenades ―societats esclavistes‖ pels soviètics). A pesar d‘això, cal indicar 

també que la concepció de Childe no acaba aquí, i explica que hi havia altres formes 

diferents a la guerra per a apropiar-se dels esclaus:  

 

―Con todo, la guerra no fue necesariamente la única fuente para proveerse de esclavos. 

Los miembros más pobres o débiles de la comunidad se podían someter a la servidumbre de los 

miembros más poderosos, a cambio de sustento o protección. [...] A comunidades enteras de 

refugiadso, que llegaban huyendo de la sequía, se les podía permitir que se establecieran en los 

valles y oasis a cambio de tributos o de prestaciñn de servicios‖ (1954 [1936]: 182). 

 

Si prenem com a base aquest fragment, arribem a la conclusió que allò que 

apareix després de la Revoluciñ neolítica, no és només l‘esclavatge, sinñ la dependència 

en un sentit més ampli, que incloïa diferents formes de servitud o ―semi-esclavitud‖. A 

pesar d‘això, Childe continua parlant d‘esclaus a les pàgines següents, la qual cosa ens 

transmet la concepciñ que la forma principal de ―treball per a altres‖ durant aquest 

període històric hauria sigut l‘esclavitud, d‘acord amb la concepciñ que havia 

predominat entre els autors del segle XIX. 

 

En el mateix context històric i ideològic s‘inscriu l‘obra The Awful Revolution 

(1946),512 del marxista britànic F. W. Walbank (1909-2008), en la qual observem una 

sèrie de coincidències notables amb l‘obra de Gordon Childe. De la mateixa manera que 

                                                 
512

 L‘obra fou publicada, per primer cop, durant el transcurs de la II Guerra Mundial (no tenim 

coneixement de l‘any exacte), la qual cosa ens indica que fou elaborat durant el període d‘ascens dels 

règims feixistes i caiguda del liberalisme a Europa. Posteriorment, fou reeditat en un número especial de 

la revista Past and Present, i novament el 1953, amb algunes addicions de l‘autor (Walbank, 1978: 11). 
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aquest últim, Walbank articula la seua obra com una defensa del progrés històric, a 

pesar de les adversitats a les quals s‘havia trobat sotmesa la societat europea del seu 

temps. Aquesta preocupació pels esdeveniments contemporanis (entre els quals es troba 

la depressió econòmica i l‘ascens dels feixismes) és el que porta a Walbank a realitzar 

un estudi sobre les causes de la decadència de l‘imperi romà, com podem observar al 

següent fragment: 

 

―«¿Es inevitable que la civilización occidental sufra el destino de Roma?» Esta pregunta 

es urgente, porque la respuesta que le demos determinará el carácter de nuestras propias 

acciones. Hay, como hemos visto, una clara analogía entre los métodos adoptados por el estado 

autoritario del Imperio tardío y los usados por regímenes semejantes en el mundo moderno. [...] 

la mayoría de los países avanzados del mundo, y no sólo los que llamamos autoritarios, están 

experimentando un movimiento de alejamiento del laisser faire, acercándose al control y a la 

planificación estatal. Desde este punto de vista [...] hay un elmeento común en los regímenes de 

la Alemania nazi, la Rusia comunista, los Estados Unidos capitalistas y los «Estados de 

bienestar» de Gran Bretaða y otros varios países europeos.‖ (1978 [1946]: 143). 

 

La qüestió que planteja aquí Walbank ens mostra, de forma clara, fins a quin 

punt els esdeveniments contemporanis poden portar a contemplar el passat amb nous 

ulls. En tot cas, la resposta que oferia Walbank a aquesta pregunta era negativa, en 

contrast amb les interpretacions de caràcter ―modernista‖, que durant la primera meitat 

del segle XX experimentaren una notable expansiñ, com a conseqüència d‘aquesta crisi 

generalitzada del liberalisme i la concepció progressista de la història.513 Walbank 

estructura de la següent forma la resposta a aquesta qüestió: 

 

―Las analogías entre los métodos del Imperio tardío y algunos de los observados en 

nuestros propios días pueden ser superficialmente convincentes; pero en sus rasgos 

fundamentales, la situación moderna es totalmente diferente. El mundo clásico estaba 

auténticamente enfermo de un mal de origen profundo, que provocaba los remedios crueles y 

drásticos de los Césares. [...] Como ha mostrado un estudio reciente, en el Imperio tardío no era 

la razón, sino la influencia personal y la corrupción, las que contaban en la adopción de 

decisiones oficiales. [...] 

                                                 
513

 Al capítol següent (6. 4.) estudiem l‘expansiñ del modernisme durant aquesta època, i la seua 

connexió, en molts casos, amb la interpretaciñ de l‘esclavitud antiga defensada per E. Meyer (1895, 

1898). 
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La planificación del siglo XX, por otro lado, presenta la completa antítesis de todo ello. 

Ha seguido a un movimiento general de emancipación, que ha llevado a la población de los 

países más avanzados a un grado mayor de libertad y a un nivel de vida más alto que en 

cualquier época anterior; está basada en una comprensión muy superior de las leyes económicas 

y sólo ha resultado posible gracias a los formidables avances técnicos [...] 

De hecho, la industrialización del mundo en los siglos XIX y XX, por primera vez en la 

historia de la humanidad, ha hecho viable, en un futuro próximo [...] alimentar, vestir y alojar a 

la totalidad de la poblaciñn mundial con un confort razonable.‖ (1978: 144). 

 

La referència de Walbank a la Revoluciñ Industrial, i a la necessitat d‘examinar 

els esdeveniments històrics des d‘una perspectiva àmplia i a una anàlisi profunda, ens 

permet observar l‘existència d‘una sèrie de principis compartits amb Gordon Childe. La 

coincidència no és en absolut casual, tots dos autors visqueren en la mateixa època, i 

tots dos compartien una mateixa ―matriu interpretativa‖, en la qual trobem una sèrie 

d‘elements bàsics de la ideologia liberal, com l‘optimisme epistemològic i la fe en el 

progrés, que passaren a constituir parts fonamentals del marxisme. Però al mateix 

temps, el text de Walbank presenta una resistència molt menor que el de Childe a la 

crítica, quan indica que el que guiava als governs moderns era la ―rañ‖, mentre que el 

que guiava el govern romà eren la ―corrupciñ i la influència personal‖. Per altra banda, 

avui en dia podem confirmar que l‘avanç de la industrialitzaciñ no ha aportat uns nivells 

de ―confort raonable‖ a tota la poblaciñ mundial. L‘evidència d‘aquests ens permet 

comprovar, d‘una forma més clara que en el text de Childe, la influència del 

progressisme històric, com a plantejament de partida (i per tant, element apriorístic), en 

l‘explicaciñ històrica de Walbank. D‘acord amb aquesta posiciñ de partida, Walbank 

atorgava també una posiciñ fonamental a l‘esclavatge en l‘evoluciñ històrica del mñn 

antic. Aquest fet es fa patent en l‘explicaciñ que finalment atorga a Walbank de les 

―vertaderes causes‖ de la decadència de l‘imperi romà, que com a marxista que era, 

fonamenta en una anàlisi de caràcter estructural, que es feia ja present a l‘època grega:  

 

  ―el Imperio romano [...] decayñ [...] porque en cierto momento se vio sometido a 

tensiones que toda la estructura de la sociedad antigua impedía soportar. De hecho, esta sociedad 

estaba dividida por contradicciones que fueron perfectamente visibles [...] en épocas tan 

tempranas como los siglos V y IV a. de J.C., cuando Atenas reveló su incapacidad para mantener 

y ampliar la democracia de la clase media, que ella misma había creado. El fracaso de Atenas 

resumió el fracaso de la ciudad-Estado. [...] 
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  los griegos de la Ciudad-Estado, agobiados por la pobreza y sometidos a las constantes 

fricciones de una extensa frontera en proporción al área de la ciudad, eran, por tradición y 

necesidad, agresivos y rapaces [...] Esto llevaba a guerras, que a su vez se colocaron entre las 

numerosas fuentes de nuevos esclavos. [...] 

  el aumento de la esclavitud determinó que no se liberaran nuevas fuerzas productivas a 

un nivel suficiente para una transformación radical de la sociedad. Los extremos de riqueza y 

pobreza se hicieron más marcados, el mercado doméstico se debilitó, y la sociedad antigua sufrió 

una disminución de la producción, del comercio y de la la población y, finalmente, el desgaste de 

la lucha de clases.‖ (1978: 137). 

 

 El fragment citat ens permet comprovar, de forma clara, el caràcter marxista de 

F. W. Walbank, a través de l‘èmfasi en la importància històrica de la ―lluita de classes‖, 

i del paper determinant de l‘esclavatge sobre la decadència del món antic. Però al 

mateix temps, també resulta significativa la diferència que separa la seua obra de la 

d‘altres treballs marxistes d‘un caràcter molt diferent, com el de Ciccotti (1899). Per 

altra banda, es fan notables també les coincidències entre la concepciñ ―primitivista‖ de 

l‘antiguitat que manté Walbank i la que trobem entre els historiadors soviètics a partir 

de 1930. Tant en Walbank com entre els historiadors soviètics, trobem un empobriment 

significatiu de la complexitat de l‘anàlisi històrica que trobem al Marx de les Formen, a 

l‘obra de Ciccotti (1899), o d‘un autor fortament influït pel marxisme, com era Max 

Weber. Resulta sorprenent, al mateix temps, la presència d‘una sèrie de plantejaments 

apriorístics de base compartits per tots els historiadors de tendència ―primitivista‖, i que 

a pesar de la vinculaciñ amb el marxisme que s‘estableix en aquesta època, sñn en 

realitat molt anteriors. L‘anàlisi que fa Walbank de la ―ciutat-estat‖ grega, com un 

organisme limitat per la pobresa, l‘extensiñ de les fronteres, l‘economia de rapacitat i la 

importància fonamental de l‘esclavatge, és gairebé idèntica a la que ja havia establert 

David Hume en 1752.514  

 

D‘acord amb aquesta línia interpretativa, Walbank afegeix que les mateixes 

condicions socioeconòmiques es tornarien a reproduir a Roma, des del moment en què 

inicià la seua expansiñ, tot i que a una escala encara major. L‘expansiñ romana es 

trobava condemnada, per tant, a entrar en la decadència a partir d‘un determinat 

moment. Només dues solucions podrien haver pogut salvar aquesta situació: 

                                                 
514

 Vid. apartat 4. 3. 2. b. 
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―Primero, se podía haber persuadido a la clase alta para que abandonara su posiciñn 

privilegiada, pagara sueldos más altos a los artesanos, redujera la carga sobre los campesinos, 

desarrollara la técnica y aboliera la esclavitud. Como segunda alternativa, las clases oprimidas 

podían haber conquistado el poder mediante una revolución violenta y llevado a cabo los 

cambios técnicos ellos mismos.‖ (1978: 139). 

 

Però en realitat, cap d‘aquestes dues solucions resultava factible donades les 

condicions de la societat antiga. En primer lloc, les classes altes no tenien cap intenció 

de reduir cap dels seus privilegis, i molt menys d‘abolir l‘esclavitud. En segon lloc, les 

classes baixes, tot i que protagonitzaren sonats intents per alterar la situació 

d‘explotaciñ a la qual es trobaven sotmesos (i entre aquests, Walbank destaca l‘episodi 

d‘Espartac), tampoc disposaren, ni de l‘organitzaciñ política, ni la solidaritat de classe, 

necessàries per a fer triomfar una revoluciñ d‘aquest tipus (Walbank, 1978: 139-141).  

 

Resulta interessant destacar, en primer lloc, la clara analogia que es pot establir 

entre les dues possibles ―solucions‖ aportades per Walbank, i les dues ―solucions‖ que 

havia portat el moviment obrer i la ideologia socialista als problemes de l‘Europa de la 

primera meitat del segle XX: o bé la ―dictadura del proletariat‖ (establerta a Rússia), o 

bé l‘establiment del sufragi universal i de ―l‘estat del benestar‖ (establert a França i 

Gran Bretanya). Però al mateix temps, Walbank delimita clarament la impossibilitat de 

triomfar cap d‘aquestes possibilitats, donades les condicions estructurals de la societat 

antiga. La conclusió, és exactament la mateixa a la qual arribaren Kovaliov, Iutxenko i 

Staerman, a principis de la dècada de 1950: la revolució social no podia triomfar al món 

antic, com a conseqüència de les condicions estructurals d‘aquestes societats. El 

primitivisme es converteix, d‘aquesta manera, en un dels plantejaments ―d‘escola‖ 

fonamentals de la historiografia marxista d‘aquest període. 
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6. 4. LA REACCIÓ AL “PARADIGMA ESCLAVISTA” 

 

 

6. 4. 1. LES BASES DE LA INTERPRETACIÓ “REDUCCIONISTA”: EL 

PRIMER TERÇ DEL SEGLE XX 

 

 

a) La interpretació “reduccionista” de l’esclavitud antiga: una posició d’escola? 

 

 A finals del segle XIX, Eduard Meyer qüestionà, per primer cop, les bases de la 

interpretaciñ del paper de l‘esclavatge a l‘economia antiga del paradigma liberal 

progressista. Aquest qüestionament fou el resultat, com hem vist, de la reacció de 

Meyer i altres historiadors alemanys d‘ideologia conservadora, al tipus d‘interpretaciñ 

estructuralista i progressista defensada per autors com Marx, Rodbertus i K. Bücher, en 

la qual, qual l‘esclavatge jugava un paper essencial en l‘evoluciñ històrica. Contra la 

visiñ d‘aquests últims, Meyer i els seus seguidors començaren a qüestionar la 

importància que tradicionalment s‘havia atribuït a l‘esclavitud antiga, i defensaren una 

interpretaciñ ―modernista‖ de la història antiga.
515

 Els treballs realitzats per Ulrich 

Wilcken (1899) i Rostovtzeff (1900) ens demostren la continuïtat de les tesis de Meyer 

durant els primers anys del segle XX, com hem vist més amunt.
516

 Però la influència de 

les tesis de Meyer durant el període previ a la I Guerra Mundial resulta insignificant si 

la comparem a l‘enorme expansiñ que experimenta després d‘aquesta. Així, durant entre 

les dècades de 1920 i 1950 assistim a l‘expansiñ de la interpretaciñ modernista del mñn 

antic i la tendència a reduir la importància de l‘esclavatge, en oposició creixent a la 

historiografia marxista, que defensarà la interpretació contrària.  

 

El tractament d‘aquesta corrent historiogràfica com el producte d‘una mateixa 

―escola‖ presenta certes dificultats, ja que la majoria dels seus membres no reconeixen 

pertànyer a una mateixa ―escola‖. A pesar d‘això, tots els seus membres comparteixen 

una sèrie de premisses comuns que, de fet, ja es trobaven presents a les conferències de 

Meyer (1895, 1898). A grans trets, aquestes premisses es poden resumir en els punts 

següents: 

                                                 
515

 Vid. capítol 5. 5. 
516

 Capítol 6. 2.  
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- La concepció idealista de la Grècia i Roma clàssiques. 

- La interpretaciñ modernista de l‘economia antiga 

- L‘interès per aquells aspectes més positius de l‘esclavitud antiga 

- La tendència general a reduir la importància de l‘esclavatge en les societats 

de l‘antiguitat.  

 

 Malauradament, no disposem de cap estudi del conjunt d‘aquests autors com a 

membres d‘una mateixa ―escola‖. El més semblant a això és el breu repàs que fa Finley 

(1982: 66-80), en el qual resulta difícil distingir alguna cosa més que l‘oposiciñ visceral 

de l‘autor britànic als postulats d‘aquesta corrent historiogràfica. Finley vincula la 

tendència d‘aquesta corrent a reduir la importància de l‘esclavatge i al ―modernisme‖ 

amb la ideologia conservadora dels seus defensors, com si això resultés suficient per a 

invalidar les seues premisses.
517

 Afortunadament, disposem d‘una font d‘informaciñ 

alternativa: es tracta de les crítiques que han dirigit molts historiadors marxistes als 

membres d‘aquesta ―escola‖.  L‘oposiciñ d‘aquesta corrent a la interpretació marxista 

constituirà un dels seus trets més característics, especialment a partir de la dècada de 

1950. Però això no ha de portar a pensar que aquesta corrent es constituís en a mitjan 

segle XX, com una reacció al marxisme, ja que la major part dels seus plantejaments 

teòrics havien sigut formulats ja a finals del segle XIX per Meyer (com a oposició al 

―paradigma liberal progressista‖, i no pas al marxisme). Seria més aviat el marxisme 

soviètic, el primer en protagonitzar una reacciñ als plantejaments bàsics d‘aquesta 

corrent interpretativa en la dècada de 1930, i s‘inclinen per la interpretaciñ primitivista 

derivada de L‟origen de la família d‘Engels. Aquesta és la situaciñ que ens trobem a 

l‘any 1951, quan l‘historiador rus Iutxenko començava el seu article sobre l‘estructura 

de classes al mñn antic amb la següent crítica a la ―historiografia burgesa‖: 

 

  ―La ciencia de la burguesía [...] emplea todos los medios para falsificar la historia y 

desnaturalizar la noción de clase social [...] Sus representantes más reaccionarios, como, por 

ejemplo, R. Pöhlmann, M. Weber, Ed. Meyer, M. Rostovtzev, han modernizado la historia de 

una manera tendenciosa, descubriendo en la sociedad esclavista clases y órdenes que pertenecen 

a unas relaciones de producción más tardías. Han encontrado señores feudales y siervos, e 

incluso una burguesía y un proletariado.‖ (Utchenko, 1986 [1951]: 251). 

 

                                                 
517

 Coincidim en Mazza (1985) en considerar ―d‘exagerada‖ la crítica de Finley (1982) als plantejaments 

de Meyer i dels seus seguidors.  
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 La crítica de Iutxenko resulta molt més encertada del que ens podria fer pensar, a 

primer cop d‘ull, el seu to aparentment dogmàtic. Autors com R. Pöhlmann, E. Meyer, 

M. Rostovtzeff, havien defensat una interpretaciñ del mñn antic amb l‘objectiu explícit 

d‘oposar-se a la interpretació del paradigma progressista liberal, que a partir del 1930 es 

convertiria també en el paradigma soviètic. L‘error de Iutxenko (i d‘altres historiadors 

russos), es trobava en el fet d‘incloure a Max Weber en aquest grup, ja que aquest 

defensà una concepciñ general de l‘estructura socioeconòmica de l‘antiguitat, que 

coincidia molt més amb la marxista, que no pas amb la de Meyer i Rostovtzeff. En tot 

cas, l‘observaciñ de Iutxenko sí resulta encertada pel que fa a la resta d‘autors que, com 

hem vist, s‘enquadren dins la corrent modernista. Aquesta havia sorgit com una reacció 

conservadora al socialisme i a la vessant més democràtica del liberalisme en 

l‘Alemanya de finals del segle XIX.
518

 Però a partir del moment en què es configura la 

interpretaciñ marxista ―ortodoxa‖ en la dècada de 1930, el modernisme adquireix un 

nou significat. Ara no es tractava només d‘una reacciñ a la democratitzaciñ de la 

societat alemanya, sinñ al perill imminent de la ―revoluciñ comunista‖, que segons els 

teòrics soviètics resultava inevitable. El text que ens mostra aquesta concepció soviètica 

d‘una forma més clara és el de Materialisme dialèctic i històric (1938) en el qual, com 

hem vist, s‘establia que la recerca científica materialista portava al descobriment de 

―veritats objectives‖, i situava l‘estat socialista com el resultat inevitable d‘una evoluciñ 

històrica que havia avançat de forma continuada cap al ―progrés‖.
519

  

 

La base d‘aquest discurs històric marxista s‘havia configurat durant el període de 

la II Internacional, i la Revolució bolxevic es convertiria, per a molts europeus, la 

demostració més clara de la veracitat d‘aquest discurs. No resulta estrany comprovar, 

per tant, que la Revolució bolxevic, unida al desastre econòmic que suposà la I Guerra 

Mundial per a Europa, provocaren la multiplicació de les reaccions a la concepció 

progressista  i a les interpretacions estructuralistes de la història a partir de l‘any 1917 

(Fontana, 1982: 153-156).  El resultat d‘aquests fenòmens en el camp de la teoria 

historiogràfica es fan patents en treballs com els de John Bury, The idea of progress 

(1920), i Benedetto Croce, Teoria e storia della storiografia (1917). El darrer d‘aquests 

autors col·laborà de forma activa amb el règim feixista italià, per més que tractés de 

distanciar-se des del punt de vista teòric (Momigliano, 1969: 97-98). A pesar del 
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 Vid. capítol 5. 5. 
519

 Vid. apartat 6. 3. 3. a. 
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caràcter únic de l‘obra de Croce en molts sentits, aquesta marca algunes de les línies 

bàsiques de l‘evoluciñ general que experimenta bona part de la historiografia no 

marxista durant aquest període.Entre aquestes, cal destacar la tornada a l‘historicisme i a 

la història de la cultura, la religió i la política,
520

 com a reacciñ de l‘anàlisi 

estructuralista de l‘economia i la societat, que es començaria a confinar, cada cop més, 

al camp de la historiografia marxista, que seria cultivada pels historiadors d‘ideologia 

socialdemòcrata o comunista.  

 

Una reacciñ que ja s‘havia començat a traçar, com hem vist més amunt, en 

temps de Ciccotti,
521

 però que a partir de la dècada de 1920 es fa molt més generalitzat, 

i queda demostrat per la pràctica desapariciñ del tipus d‘estudis socioeconòmics (i per 

tant, materialistes) de la història antiga que havien realitzat autors com Beloch, 

Pöhlmann i Meyer. Cal indicar que la corrent ―modernista‖, que a pesar de la seua 

oposiciñ a la corrent ―primitivista‖, coincidia amb aquesta en la utilitzaciñ de fonts 

diverses (arqueològiques, etnològiques, filològiques, historiogràfiques...), per a 

construir explicacions estructuralistes del món antic, en les quals les classes socials, la 

ideologia, l‘economia i la política interactuaven entre sí, i determinaven diferents canvis 

històrics (Vlassopoulos, 2007: 47-52). La corrent ―modernista‖ posseïa algunes 

diferències importants amb la marxista, però també posseïa importants punts en comú, 

que serien abandonats de forma generalitzada en la dècada de 1920.  

 

L‘abandonament de la perspectiva materialista per part de molts historiadors 

―occidentals‖, conduí a una la renúncia generalitzada a les interpretacions de caràcter 

estructural i a les reflexions de caràcter metodològic, que al segle XIX encara eren 

cultivades per historiadors conservadors, com Foustel de Coulanges i E. Meyer. Front a 

aquest tipus d‘anàlisi, es produí un augment dels estudis filològics, arqueològics i 

històrics com a compartiments estancs. Es produeix, per tant, un retorn massiu a la 

pràctica ―antiquària‖ (que no s‘havia arribat a abandonar mai del tot) de recopilar el 

major nombre d‘informaciñ possible d‘aspectes concrets del passat amb l‘objectiu de 

―reconstruir-lo‖ tant com fos possible, sota la creença positivista de que la ciència creix 

per l‘acumulació de coneixement. El resultat de tot aquest procés és que es conservaria 

en molts àmbits la concepciñ ―modernista‖ general exposada per Eduard Meyer i els 

                                                 
520

 Vid. Momigliano (1980f). 
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 Vid. capítol 5. 6. 
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seus seguidors, però no pas la seua perspectiva d‘anàlisi. Per aquest motiu, les 

referències a les conferències de Meyer (1895, 1898) es faran molt freqüents en la 

historiografia d‘aquest període, mentre que pràcticament desapareixen les referències a 

altres treballs vinculats als plantejaments de Meyer, com els de Beloch i Pöhlmann. 

L‘altre autor preferit d‘aquesta època, al costat de Meyer, serà M. Rostovtzeff, que, de 

fet, passa a convertir-se en una rara supervivència d‘una tradiciñ historiogràfica anterior 

(vid. Momigliano, 1980f: 306-307).  

 

 A banda del ―modernisme‖, la segona característica fonamental que caracteritza 

aquesta corrent interpretativa és la tendència a reduir el nombre i la importància 

econòmica del treball esclau, motiu pel qual li hem atorgat el nom de ―corrent 

reduccionista‖ (a pesar de que hi ha altres elements que la caracteritzen). L‘objectiu 

principal d‘aquesta tendència a reduir el nombre d‘esclaus fou el de rebatre la tesi del 

paradigma progressista liberal de que el treball esclau jugava un paper fonamental a 

l‘economia antiga, com la forma de treball excedent principal, i determinava la seua 

evolució històrica. Aquesta tesi es convertiria en la base de la interpretació marxista del 

món antic durant la dècada de 1930, però tal i com hem vist en els capítols anteriors, fou 

creada pels membres de la Il·lustració escocesa, i passà a convertir-se en un dels punts 

centrals del paradigma liberal progressista al llarg del segle XIX. Això explica el fet que 

en el mñn anglosaxñ predomine en l‘actualitat aquesta interpretaciñ, a pesar de la 

reduïda implantació del marxisme a Gran Bretanya i els Estats Units. Per altra banda, la 

contribució de Marx en aquest sentit fou menor, com demostrem en aquesta recerca, i 

fou la reacció als treballs de Rodbertus (1865) i Bücher (1893) el que portà a Meyer a 

iniciar aquesta línia interpretativa en la conferència de 1898. La figura d‘Eduard Meyer 

fixa, per tant, els elements bàsics d‘aquesta corrent interpretativa en l‘àmbit econòmic, 

que podem resumir en els punts següents: 

 

 1. La interpretaciñ modernista de l‘economia antiga, és a dir, com si no existiren 

diferències essencials entre l‘economia de la Grècia i Roma clàssiques, per un 

costat, i l‘Europa moderna, per l‘altre. 

 

 2. La tendència a fixar-se en aquells sectors de les economies de l‘antiguitat on 

predomina el treball lliure, o formes de dependència diferents a l‘esclavitud. Una 
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tendència radicalment contrària a la del marxisme soviètic, que tendí a destacar 

aquells sectors de l‘economia on hi havia una major presència del treball esclau. 

 

 3. La tendència a relacionar els espais de l‘economia on apareix el treball esclau 

amb activitats productives de caràcter ―industrial‖ i mercantil, que permeten 

traçar equivalències amb el treball assalariat modern, i per tant, constitueixen 

representacions del caràcter ―modern‖ de les economies grega i romana, i no el 

seu caràcter ―retardat‖, com defensava el paradigma progressista liberal. 

 

 Més enllà de l‘àmbit purament econòmic, la tercera característica fonamental 

d‘aquesta corrent interpretativa és la de destacar aquells aspectes més positius i 

―humans‖ de les relacions entre els amos i els esclaus. Aquest objectiu portarà als autors 

d‘aquesta escola a destacar: per un costat, la importància de les actituds paternalistes i 

proteccionistes dels amos cap als seus esclaus, i de les mostres de fidelitat i estima 

d‘aquests últims cap als seus amos; i per l‘altre, la rellevància dels mecanismes 

d‘integraciñ social dels esclaus en la societat grega i romana, com determinades 

institucions religioses, o la figura jurídica de la manumissió. El gran iniciador d‘aquesta 

corrent és l‘historiador Joseph Vogt, que en la dècada de 1950 posà en marxa un 

ambiciñs projecte de recerca al voltant de la ―Comissiñ per a la Història Antiga de 

l‘Acadèmia de la Ciència i la Literatura Literatura‖ de la Universitat de Mainz.
522

 A 

pesar d‘això, l‘objectiu de defensar els elements més positius i humans de l‘esclavitud 

antiga es fan ja presents en la conferència de Meyer (1898), i en els treballs de Zimmern 

(1909, 1931 [1911]), Barrow (1928) i Westermann (1935). La coincidència de tots ells 

en aquest aspecte ens posa de manifest el que, de fet, fou l‘objecte principal de la 

―corrent reduccionista‖: la de salvar una imatge ideal de la Grècia i Roma clàssiques 

dels atacs dirigits pel liberalisme més progressista i el marxisme. D‘aquesta forma, es 

produeix una curiosa inversió de valors respecte a la situació dels segles anteriors: des 

dels inicis del moviment humanista, la defensa idealitzada de l‘antiguitat clàssica 

s‘havia associat sovint a la defensa dels principis republicans i democràtics presents en 

aquesta. Però des de principis del segle XIX, sorgí a Alemanya una identificació 

conservadora amb un ideal grec, en el qual desapareixia la polis democràtica, com ha 

indicat Cambiano (1982), i que pren una gran força a finals de segle, per part d‘autors 
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com Nietzsche, E. Meyer i Wilamowitz, en oposició radical al discurs progressista dels 

liberals progressistes, els socialistes, i els simpatitzants amb el socialisme, que queden 

agrupats sota la definició de Nationalökonomen. Entre les dècades de 1910 i 1930 es 

produeix una transferència de molts dels valors d‘aquesta corrent ―neohumanista‖ (com 

l‘han denominat alguns) a Gran Bretanya, com ens demostren les obres de Zimmern i 

Barrow, que tractem a continuació. 

 

 

b) La crítica de Zimmern a la interpretació “esclavista” de la Grècia clàssica 

  

 L‘any 1908, l‘acadèmic britànic Alfred Eckhard Zimmern 1908 pronuncià una 

conferència que portava per títol ―Was Greek Civilization based on Slave Labour?‖
523

 

L‘elaboraciñ d‘aquest títol constitueix, per sí mateix, un fet prou remarcable. Fins 

aleshores, cap altre historiador s‘havia plantejat aquesta qüestiñ. La importància 

fonamental del treball esclau en l‘economia de la Grècia i Roma clàssiques havia sigut 

un fet donat per descomptat per la historiografia europea des dels inicis del 

Renaixement.  Aquesta tendència es trencà, per primer cop, amb la conferència de 

Meyer del 1895 que, com hem vist, qüestionà el ―paradigma esclavista‖ com una forma 

d‘atacar a l‘optimisme epistemològic i el progressisme dels Nationalökonomen.
524

 Però 

Meyer, no arribà a posar en dubte la importància fonamental del treball esclau a la 

Grècia clàssica, sinó a altres períodes històrics i àmbits geogràfics del món antic, com la 

Grècia homèrica o el Pròxim Orient. Una estratègia que seguiren desenvolupant U. 

Wilcken (1899) i Rostovtzeff (1900) amb les seues recerques sobre la importància del 

treball lliure a l‘Egipte hel·lenístic. Zimmern es converteix així, en el primer autor 

modern en qüestionar la interpretació historiogràfica, paradigmàtica fins aleshores, de 

que el treball esclau havia jugat un paper fonamental a l‘economia de la Grècia 

clàssica.
525
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 Publicada a l'any següent a The Sociological Review (Zimmern, 1909). Agraïm a Konstantinos 

Vlassopoulos el fet d‘haver-nos introduït en el coneixement d‘aquest autor,  fonamental per a entendre 

l‘evoluciñ del ―debat sobre l‘esclavitud antiga‖ durant els seus inicis, a principis del segle XX. 
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 Vid. capítols 5. 5. 3. i 5. 5. 5. 
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 Un fet que contrasta amb la posició de Cavalcanti i Wallon, els quals, a pesar de considerar que la 

major part del treball de l‘Atenes clàssica descansava sobre la poblaciñ lliure (que després participava a 

les assemblees), no havien arribat a cridar l‘atenciñ sobre el contrast de la seua concepciñ amb la d‘altres 

autors del seu temps. 
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 Alfred E. Zimmern (1879-1957) era fill d‘un alemany d‘origen jueu emigrat a 

Gran Bretanya, que estudià a la Universitat d‘Oxford, on aconseguí la plaça de 

professor d‘Història Antiga el 1903. Poc abans de convertir-se en professor, Zimmern 

realitzà una estada a la Universitat de Berlín, on entrà en contacte amb Eduard Meyer i 

Ulrich Wilamowitz, dels quals es convertiria en fervent admirador. Ambdós acadèmics 

alemanys transmeteren a Zimmern la seua concepció idealista de la Grècia antiga i la 

seua oposiciñ a la interpretaciñ ―primitivista‖ d‘aquesta, com havia defensat Meyer 

alguns anys abans. En aquest sentit, resulta rellevant destacar que quan Zimmern arribà 

a Alemanya només feia vuit i cinc anys, respectivament, que Meyer havia pronunciat les 

seues conferències sobre l‘economia antiga i l‘esclavatge (1895, 1898), l‘any 1899 

aparegué publicat el treball de Wilcken, i durant els anys següents, Rostovtzeff i Max 

Weber  realitzarien noves aportacions al debat sobre l‘economia antiga, en el qual 

l‘esclavatge jugava un paper fonamental.
526

 Aquest context influiria de forma evident en 

Zimmern, però especialment, la concepció idealista de la Grècia antiga de Wilamowitz, 

Meyer, i altres acadèmics alemanys, com podem observar al següent fragment: 

 

  ―Everyone who approaches the study of Greek life in the historical spirit, with a serious 

desire to understand and judge it as it really was, must have been pulled up sharp, in his reading, 

against the spectre of slavery; and most feeling men, I think, find their enjoyment of Greek 

literature and art [...] a little dimmed by the abiding presence of its shadow.‖ (1909a: 1). 

 

 Zimmern presenta aquí, de forma pionera, la que serà la preocupació constant 

dels membres del que hem anomenat ―corrent reduccionista‖: salvar l‘ideal clàssic de la 

imatge negativa que transmetia ―the spectre of slavery‖. Un ―espectre‖ que es trobava 

molt generalitzat en la historiografia d‘aleshores, però que Zimmern atribueix, 

principalment, al grup alemany dels Nationalökonomen, com podem observar a la 

següent frase: ―We are told by Bücher and the Hegelian school of economists, following 

Aristotle, that slavery was the necessary and natural basis of City State life‖ (Zimmern, 

1909: 2). En aquest punt Zimmern demostra la influència directa de Meyer en els seus 

plantejaments, i l‘origen alemany del debat sobre l‘esclavitud antiga (com una derivaciñ 

del debat sobre el caràcter de l‘economia antiga), que seria ―importat‖ a territori britànic 

durant aquesta època. Per altra banda, la frase també ens mostra que, en aquests 

moments, la preocupaciñ principal d‘aquests autors no era encara la historiografia 
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pròpiament marxista, sinó el grup, molt més ampli dels Nationalökonomen, on, a més de 

Marx i Engels, figuraven Rodbertus, Bücher i Max Weber, entre altres. 

  

 A continuació, Zimmern dirigeix la seua atenció cap als autors que defensaven 

una interpretació diferent a la dels Nationalökonomen, i entre aquests, descobreix que 

existien discrepàncies en molts aspectes, per la qual cosa Zimmern arriba a la conclusió 

que: ―the historians are agreed neither about the chronology, nor the importance, nor 

the manner, nor the causes of the introduction of slave-labour into the Greek City-

States. (1909a: 2)‖ Però, segons Zimmern, la situaciñ no era millor entre altres 

historiadors menys ambiciosos, que contemplaven el problema, no des d‘un punt de 

vista històric, sinñ estàtic. La majoria d‘aquests: ―regard the City-State as a community 

sharply divided into two classes, of which the one enjoyed leisure for culture and 

citizenship, and the other laboured under its direction.‖ (1909a: 2). Una concepciñ que, 

com hem vist més amunt, es deriva de la recepció del discurs socràtic a l‘Europa 

moderna,
527

 que es convertiria en una de les concepcions paradigmàtiques més 

importants del mñn antic, a pesar de l‘oposiciñ d‘alguns autors, des de Cavalcanti, al 

segle XVI, fins a Wallon i Meyer, al segle XIX. Al llarg del segle XX, en bona mesura 

com a conseqüència de les crítiques realitzades per la ―corrent reduccionista‖, aquest 

discurs començarà a ser qüestionat en alguns cercles, tot i que, encara avui en dia es 

manté present entre els estudiosos del món clàssic (especialment entre els filòlegs). 

Motiu pel qual, des de 1978, Meksins Wood es llançarà a la crítica d‘aquest autèntic 

―paradigma‖, amb un èxit relatiu.
528

 

 

 A conseqüència d‘aquesta gran disparitat d‘interpretacions, Zimmern indica que 

el que necessitava plantejar-se la historiografia de l‘antiguitat:  

 

  ―is not a re-statemnent of the scattered and fragmentary evidence or a new induction on 

the basis of that evidence, but some secure foundation upon which future scholars can build 

without fear of wasting their labour  upon an impossible task. 

  Such foundation is afforded by the investigations of economists who have studied the 

working of slavery in more recent times. Modern economists, notably Cairnes [...] have 

approached the subject without prepossession‖ (1909a: 3). 
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 Vid. capítol 3. 1. 2. 
528

 Ibidem. Cfr. Meiksins Wood (1978, 1996, 1998). 
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 Així doncs, front a la diversitat d‘interpretacions que els especialistes de 

l‘antiguitat havien elaborat sobre el mñn antic, a partir d‘unes fonts clarament 

limitades,
529

 Zimmern proposa replantejar-se el problema de l‘esclavitud des d‘una nova 

perspectiva, a partir de la utilitzaciñ de les obres d‘economistes com Cairnes. Aquestes 

últimes aportaven, segons Zimmern, l‘objectivitat que mancava en els treballs dels 

classicistes. Marx, Ciccotti i Max Weber no foren, per tant, els únics investigadors que 

utilitzaren l‘obra de Cairnes (1862) per a comprendre el funcionament de les economies 

esclavistes a l‘antiguitat. L‘obra de Cairnes aportava a tots aquests autors, per la seua 

mateixa naturalesa (allunyada del camp de la història antiga) una aparença d‘objectivitat 

que, com hem vist més amunt, no es correspon totalment a la realitat. Cairnes, de la 

mateixa manera que Tocqueville, escrigueren els seus anàlisis del sistema de 

plantacions dels estats sudistes dels EUA sota una forta influència dels plantejaments 

econòmics liberals d‘Adam Smith, per una banda, i del fervor abolicionista, per 

l‘altra.
530

 Però lluny d‘aquest context, Zimmern creia descobrir en Cairnes la font 

d‘objectivitat que mancava entre els especialistes del seu temps, i que li permetria 

solucionar el ―problema‖ de la presència de l‘esclavatge a la Grècia antiga. Un 

problema que, com hem pogut comprovar més amunt, Zimmern es planteja des d‘una 

perspectiva idealista: com era possible que la grandiosa Grècia s‘hagués basat en el 

treball dels esclaus?
531

   

 

 Zimmern troba la soluciñ d‘aquest problema en Cairnes. Segons Zimmern, 

Cairnes havia delimitat una sèrie de característiques essencials que permetien distingir 

els ―sistemes esclavistes‖, d‘aquells que no ho eren. Entre les quals figuren les següents:  

 

  ―First, it will be reluctant work. The slave has no motive for working and every motive 

for abstaining from work [...] 

  Secondly, it will be unskilful work. [...] 

  Thirdly, it will be unversatile work [...] 

  Eighly, slavery is unsettling to the community; for, whereas the ordinary wage-earner 

can only lose, in the long run, by war and social unrest, the slave can only gain. Hence a slave 
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 En un altre treball, Zimmern indicava que quan es discutia el tema de l‘esclavitud: ―the same evidence 

is marshalled; the same references and footnotes are transferred, like stale tea-leaves, from one learned 

receptacle to another.‖ (Zimmern, Solon and Croesus, 1928, p. 106 apud Westermann, 1941: 452).  
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 Vid. apartat 5. 3. 2. a., on tractem amb major deteniment aquesta qüestió. 
531

 Aquesta concepciñ es dedueix clarament de la frase: ―and most feeling men, I think, find their 

enjoyment of Greek literature and art [...] a little dimmed by the abiding presence of its shadow.‖ (1909a: 

1). 
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society lives in constant fear of an uprising, and is really in a state of chronic war. [...] A slave 

society will therefore tend to be a military society.‖ (1909a: 5). 

 

 La llista segueix, però entre les característiques citades es fa ja present la noció 

de les societats esclavistes que hem observat en nombrosos investigadors socials del 

segle XIX, des dels mateixos Tocqueville i Cairnes, pel que fa als estats sudistes, fins a 

Mommsen, Marx i Ciccotti, pel que fa a la Roma antiga. Es tracta de característiques 

que destaquen els aspectes més negatius de les societats basades en el treball dels 

esclaus: societats basades en una minoria ociosa i dedicada a la guerra, en constant 

vigilància del treball dels seus esclaus, que al cap i a la fi, resultava molt poc productiu 

en termes macroeconòmics. A partir d‘aquests plantejaments, Zimmern es pregunta: 

―How far then are these conditions as scketched by Cairnes true of the Greek City-

State?‖, i aporta la següent resposta: 

 

  ―At first sight they seem to bear no likeness at all to anything with which we are 

familiar in Greek life. Cairnes‘ slave state is a community [...] too savage to enjoy the 

refinements of civilization, and too poor, if it were not too savage, to pay for them. There is 

nothing here to remind us of the communities which [...] created the civilization of the Western 

world.‖ (1909a: 8). 

 

 La resposta a la qüestió ens demostra la importància dels plantejaments 

idealistes en el pensament de Zimmern. En primer lloc, aquest accepta la descripció 

realitzada per Cairnes dels estats sudistes sense preguntar-se, en cap moment, si aquesta 

es corresponia plenament amb la realitat històrica d‘aquestes societats. En segon lloc, i 

més important, considera aquestes característiques com a incompatibles amb ―the 

refinements of civilization‖, i especialment, amb ―the communities which created the 

civilization of the Western world.‖ Ambdues frases parteixen de premisses absolutament 

idealistes, segons les quals, resultava impossible sostenir les bases de la societat 

occidental moderna, en una societat basada en un principi econòmic tan menyspreable 

com era l‘esclavitud. Tot plegat es sostenia sobre la hipòtesi de Montesquieu i Adam 

Smith, de que el treball lliure resultava sempre més productiu que l‘esclau. A partir 

d‘aquí, Zimmern derivava la següent conclusiñ: 
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  ―We are forced, then, to the conclusion taht the conditions which are the natural result 

of a system of slave labour did not exist in Greece; in other words, that the Greek City-State was 

not a slave state.‖ (1909a: 9). 

 

 Però aquesta afirmaciñ resultava contradictòria amb l‘evidència d‘una forta 

presència dels esclaus a la Grècia clàssica. Per aquest motiu Zimmern realitza un 

exercici intel·lectual original, que el porta a una proposta nova de l‘aplicaciñ del 

concepte ―d‘esclau‖ per a la Grècia clàssica: 

 

  ―What is the explanation of the dilemma to which we seem to be reduced? It lies, I 

think, in the interpretation of the word ‗slave‘. Cairnes conclusions flollow irresistibly from his 

premisses; but it yet remains to be seen whether all or any of the Greek slaves were slaves in the 

economist‘s sense of the word. 

  The crucial fact about a slave in the economist‘s sense of the word is that he has no 

motive for working [...] because he himself at all that he produces belong to antother. From this 

all the other results follow. A slave who has somehow or other been given a motive for working 

is therefore an entirely different being and occupies an entirely different position from a slave 

who has none.
532

 Such a motive can be given in a number of ways: by allowing him to have a 

little property of his own, or to retain a small portion of the produce of his labour [...] or, above 

all, by a conditional promise of freedom. But, however the motive is given, it creates a new class 

of labourer, who is far more closely allied to the wage earners and craftsmen above him in the 

economic scale, than to the chattel-slaves below him. From the moment when a slave is allowed 

to own property or to make any engagement or contract with his master he ceases to be a chattel 

and becomes a human being [...] 

  It is necessary therefore to distinguish sharply between these two sorts of slavery, which 

it will be convenient to call chattel-slavery and apprentice-slavery. Both forms existed in the 

Greek City-State; but the evidence seems to show that apprentice slavery predominated.‖ (1909a: 

10-11) 

 

 Així doncs, a la Grècia antiga haurien existit dos tipus d‘esclavitud: en primer 

lloc, la que es corresponia a la definiciñ ―clàssica‖ d‘esclavitud-mercaderia (chattel-

slavery); i en segon lloc, el grup dels que ell anomena ―esclaus aprenents‖ (apprentice-

slavery). La divisiñ s‘articulava al voltant de l‘existència d‘estímuls positius per a que 

els esclaus sentiren una motivació pel treball que realitzaven: la possibilitat de retenir 

una part dels guanys que produïa el seu treball, la possessiñ d‘una petita propietat, i 

sobre tot, la promesa de la llibertat. Segons Zimmern, aquestes condicions creaven ―a 
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 Cursives nostres. 
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new class of labourer‖, que es trobava més a prop dels treballadors lliures assalariats 

que es trobaven per damunt en l‘escala social, que no pas dels autèntics esclaus-

mercaderia, que es trobaven per baix. Després de dir això, Zimmern afegeix que totes 

dues formes d‘esclavitud existiren a les ciutats-estat gregues, però que la ―apprentice-

slavery‖ fou la que predominà de forma clara. 

 

 Zimmern es converteix així en un dels pioners d‘una línia interpretativa que 

adquirirà gran importància a partir dels treballs de Joseph Vogt, en la dècada de 1950. 

Es tracta de la consideraciñ de que el fenomen de l‘esclavatge hauria tingut un caràcter 

essencialment diferent a l‘antiguitat que a l‘època moderna, per la qual cosa resultava 

inadequat comparar ambdñs sistemes, ni ―culpar‖ a les societats antigues per la seua 

presència. Curiosament, aquesta línia interpretativa acabarà confluint amb el concepte 

marxista ―d‘esclavitud patriarcal‖, i totes dues contribuiran a assentar en la 

historiografia actual la nociñ, segons la qual, ―l‘esclavitud antiga‖ tingué unes 

característiques peculiars que la distingeixen de les formes modernes. Una tesi que, per 

altra banda, disposa d‘un important fonament a les fonts, que és el discurs de 

Posidoni.
533

  Cal destacar, però, que aquesta interpretació no és anterior al segle XX, i 

que, en tota la literatura anterior, existeix una concepció unitària del fenomen de 

l‘esclavatge entre ambdues èpoques històriques. De fet, ni tan sols el mateix Zimmern 

arriba a assumir aquesta concepciñ, sinñ que distingeix entre l‘existència d‘una ―chattel-

slavery‖ i una ―apprentice-slavery‖ a la Grècia antiga. Una distinciñ que, com ell sabia 

bé, cap autor havia elaborat fins aleshores.
534

 

 

 La base de la distinció traçada aquí per Zimmern es troba, per altra banda, en les 

observacions realitzades per Meyer (1898), sobre la importància de la integració social 

dels esclaus a la Grècia i a la Roma clàssiques, de tal manera que es podien considerar 

equiparables al proletariat modern. Zimmern recull aquesta idea, i destaca la possibilitat 

dels esclaus grecs que ell classifica com a ―aprenents‖ (apprentice-slaves), de posseir 

certes propietats, la qual cosa faria nàixer, en aquests, el desig per treballar, i fins i tot, 

de realitzar la major producció possible dins de les seues possibilitats. La idea que 

funciona com a base d‘aquesta part del treball de Zimmern és la tesi d‘Adam Smith, 
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 Vid. apartat 3. 1. 3. d. 
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 En una nota al peu, Zimmern indica que: ―Classical scholars are not alone in failing to distinguish 

between different kinds of „slavery‟.‖ (1909: 10).  



948 

 

segons la qual, el predomini del treball lliure a l‘Europa moderna li conferia un caràcter 

essencialment de les societats del passat. Una tesi que Tocqueville i Cairnes 

asseguraven haver vist confirmar-se en les diferències que separaven la societat dels 

estats nordistes dels EUA, d‘aquells del sud, on predominava l‘economia esclavista. 

Però segons Zimmern, les característiques pròpies del treball lliure es trobarien presents 

entre els ―esclaus aprenents‖, que sí disposaven de motivacions (entre les quals destaca 

la possessiñ d‘una espècie de ―propietat) pel treball que realitzaven. L‘esquema teòric 

de Zimmern se‘ns presenta, per tant, com un intent de salvar la imatge de la Grècia 

clàssica des del punt de vista de la ideologia liberal, en la qual tenen un pes fonamental 

l‘ètica del treball i el concepte de propietat, fins al punt que la possessiñ d‘aquesta 

última, era el que convertia a un esclau, segons Zimmern, en ―persona‖.
535

 L‘objectiu de 

defensar aquesta concepció es fa clarament visible a la conclusió de la conferència de 

1908, tal com podem observar a continuació: 

 

  ―Greek society was not a slave-society; but it contained a sediment of slaves to perform 

its most degrading tasks; while the main body of its so-called slaves consisted of apprentices 

haled in from outside to assist, together and almost on equal terms which their masters, in 

creating the material basis of a civilization in which they were hereafter to share.‖ (1909b: 16) 

 

 Però l‘anàlisi de Zimmern de la societat grega no finalitza aquí, sinñ que també 

es fixa en altres aspectes socioeconòmics, que completen la seua tesi de que la Grècia 

clàssica no es podia interpretar com una ―societat esclavista‖. Així, Zimmern comença 

per destacar el caràcter semi-lliure dels ilotes espartans, que no es corresponien a la 

definiciñ ―d‘esclavitud‖, sinñ de servitud (serfdom). A pesar d‘això, Zimmern indica 

que Esparta presentava molts més trets característics d‘una ―societat esclavista típica‖, 

que altres poleis, ja que aquí es podia observar: ―the small number of slave-masters with 

an increasing population of “mean-whites”, and a perpetual condition of social and 

imminent civil war.‖ (1909b: 4). Cal afegir que Zimmern no mostrava una simpatia 

excessiva cap a Esparta, a diferència del que ocorria amb Atenes, que constitueix el seu 

model ideal de polis grega. En aquest sentit, cal destacar l‘obra que publicà tres anys 

més tard Zimmern, sota el títol de The Greek Commonwealth, en la qual trobem la 

següent descripciñ de la política exterior d‘Atenes durant l‘època de Pericles: 
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 Tal i com podem observar a la següent frase del fragment anteriorment citat: ―From the moment when 

a slave is allowed to own property or to make any engagement or contract with his master he ceases to be 

a chattel and becomes a human being‖ (1909: 10) 
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  ―Such was the policy of Periclean Athens in the Levant and in the West. In neither of 

these regions was Athens, in the true Greek sense, a sea power. [...] What her traders desired, and 

what their statesmen tried to secure for them, was not monopolies in foreign markets for buying 

or selling goods, but merely access and free intercourse and power to mingle and exchange with 

other nations. It is this conception of free intercourse of men, of goods, and of ideas which is the 

distinctive contribution of the Periclean age to Athenian policy and economy.‖ (Zimmern, 1931 

[1911]: 375) 

 

 A partir d‘aquesta descripciñ, es fa evident la concepciñ fortament ―burgesa‖ 

que Zimmern tenia de la societat atenesa, que recorda molt a la interpretació que durant 

aquesta època elaborà Rostovtzeff del món hel·lenístic i romà, o a la situació de 

potències com Gran Bretanya o els Estats Units d‘Amèrica. D‘acord amb aquesta 

interpretació, Zimmern arribava a la conclusió que una societat en contínua expansió, 

com era l‘Atenes del segle V a. C., havia de requerir, necessàriament, la importació de 

mà d‘obra externa. Aquest fet era el que explicava l‘augment del treball esclau durant 

aquest període, però també de la població estrangera resident, els metecs, que 

possiblement arribà a igualar el nombre dels esclaus. Per altra banda, durant el període 

previ a que es produís la gran expansiñ econòmica del segle V a. C., l‘economia 

d‘Atenes s‘havia basat, quasi exclusivament, en el la producciñ duta a terme per 

treballadors lliures. Zimmern ratifica així la seua concepciñ liberal de l‘Atenes antiga, 

que trobem resumida al següent fragment de The Greek Commonwealth: 

 

  ―The material resources of Athens, then, were not built up, as is so often said, on a 

foundation of slave-labour. They were built up through the centuries by a society consisting 

mainly of free workers; and it was only late in her history, when the structure of her civilization 

became too heavy to be sustained by their own unaided efforts, that slaves and free immigrants 

crowded in the co-operate task. And these she treated in most cases, not as mere living 

instruments, but as ‗fellow workers‘ with her citizens and ‗free partners of the Empire‘.‖ (1931 

[1911]: 395) 

 

 En conclusió, podem situar a Zimmern com un dels autors que millor 

representen la ―corrent reduccionista‖. El seu interès constant per reduir la importància 

atribuïda al treball esclau a la Grècia antiga es troba combinat amb una concepció 

modernista d‘aquesta, especialment de l‘Atenes clàssica, que sembla identificar amb la 

Gran Bretanya de principis del segle XX (quan aquesta encara mantenia l‘hegemonia 
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mundial, abans de la I Guerra Mundial). Per altra banda, resulta interessant destacar la 

notable presència d‘una concepciñ idealista al llarg de l‘obra de Zimmern, que contrasta 

vivament amb les conferències de Meyer (1895, 1898), i encara més, amb els treballs 

dels seus contemporanis Beloch i Pöhlmann, que a pesar de representar la concepció 

―modernista‖ (i per tant, contrària als Nationalökonomen), mantenien encara uns 

plantejaments historiogràfics generals que podem definir com a materialistes. La 

tradició de la historiografia liberal del segle XIX pels anàlisis històrics de caràcter 

materialista, on l‘estructura econòmica i social constituïa l‘objecte d‘estudi principal, 

comença a experimentar ja una regressió important, que es farà notable entre la 

historiografia no marxista de la primera meitat del segle XIX. 

 

 

c) Noves contribucions durant les dècades de 1910 i 1920: Westermann, Zimmern i 

Barrow 

 

 El treball de Zimmern no constitueix un exemple aïllat, sinó que marca, més 

aviat, l‘inici d‘una nova corrent historiogràfica que s‘aniria expandint durant les dècades 

següents. Un dels primers autors que cal destacar d‘aquest període és el nord-americà 

William Linn Westermann (1873-1954), que cursà una part dels seus estudis a Berlín, 

on tingué a Eduard Meyer i Ulrich von Wilamowitz com a professors i obtingué el 

doctorat el 1902. A partir del 1935 Westermann es començarà a destacar pels seus 

estudis de l‘esclavitud antiga, però que en 1915 publicava ja un article en el qual 

s‘interessava en bona mesura per l‘evoluciñ socioeconòmica del mñn antic, entre els 

quals l‘esclavatge jugava un paper destacat. Es tracta de l‘article ―The Economic Basis 

of the Decline of Ancient Culture‖, en el qual reprenia el tema de la conferència de 

Meyer del 1895, i provava d‘establir una explicaciñ convincent d‘aquest problema 

historiogràfic. Westermann comença per fer un repàs general dels diferents tipus de 

causes que, segons la majoria d‘historiadors de parla anglesa, explicaven la decadència 

del mñn antic, i entre aquestes, nomena en primer lloc: ―the ancient system of slavery‖. 

Per aquest motiu, Westermann li dedica una atenció especial a aquesta qüestió, per la 

qual cosa fa un repàs general de la importància del treball esclau, no només a Roma, 

sinó a totes les principals civilitzacions del món antic. Un plantejament per al qual 

Westermann utilitza els treballs d‘Eduard Meyer i d‘Ulrich Wilcken, com podem 

observar a continuació: 
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  ―For our knowledge of the numbers of the slave population of antiquity and the ratio of 

slave to free labor [...] it is Eduard Meyer who has given us a new point of view in his Sklaverei 

im Altertum, correcting the exagerated and distorted picture presented during the world-wide 

anti-slavery movement of the eigteenth and nineteenth centuries. In the economic life of the great 

Oriental section of the Roman Empire, including Egypt, slavery never played and important role 

in agricultural life. [...] 

  In the Greek comunities the rise of slave labor was a feature and a part of the 

development of ―manufactory‖ industry. [...] In certain portions of Greece, as in the central part 

of the Peloponnesus and in the middle-western sections of Greece, slavery did not at any time 

gain a firm foothold. Even in the industrial centres we must not lose sight of the continued 

existence of artisan labor‖ (1915: 730-731) 

 

 El fragment ens mostra, clarament, l‘actitud ―reduccionista‖ de Westermann 

respecte a la presència del treball esclau a les societats de l‘antiguitat. Una concepció 

que deriva directament d‘Eduard Meyer, com indica el mateix Westermann en la frase: 

―it is Eduard Meyer who has given us a new point of view in his Sklaverei im 

Altertum‖. El treball esclau no hauria predominat, ni a les monarquies orientals, ni a 

l‘egípcia, ni a importants zones de Grècia. Aquest només adquirí importància a certes 

comunitats gregues com a conseqüència del desenvolupament de la indústria 

manufacturera. Westermann reduïa el predomini del treball esclau (en el sector agrícola) 

als territoris de Sicília i Cartago, i a la península itàlica, durant un període molt concret, 

com podem observar a continuació: 

 

  ―In Italy and Sicily in the last two centuries of the Roman Republic the free peasant 

undeniably went to the wall in the competition with cheap slave labour employed by the landed 

proprietors. Special conditions peculiar to the Italian state under Rome‘s hegemony only brought 

this result. The conditions existing in these two portions of the empire have given rise to the 

popular exaggeration of the extent of slavery and the notion of its decisive results upon the 

ancient economic and social order.‖ (1915: 731). 

 

 El que més ens interessa destacar d‘aquest fragment és la idea, segons la qual, el 

desenvolupament del treball esclau durant el període republicà seria el resultat, 

únicament, del compliment d‘unes condicions històriques peculiars, directament 

lligades amb la política expansionista romana. Després de la victòria d‘Octavi, aquestes 

condicions canviarien radicalment, i el proveïment d‘esclaus es reduiria de forma 
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abrupta. Aquesta explicació del fenomen constitueix el contrari absolut de la 

interpretaciñ estructuralista d‘Engels i Bücher, segons la qual, el desenvolupament del 

treball esclau en la Grècia i Roma clàssiques constituiria el resultat lògic de l‘evoluciñ 

històrica universal de la humanitat, des de la societat comunal primitiva, a les societats 

burgeses de l‘Europa moderna. Segons Westermann, el gran desenvolupament que 

experimenta l‘esclavatge durant aquest període: ―have given rise to the popular 

exaggeration of the extent of slavery‖, i dels seus efectes sobre l‘ordre econòmic i 

social. El desenvolupament del treball esclau durant el període republicà seria, per tant, 

un fenomen purament accidental. A partir d‘aquestes dades, Westermann arribava a la 

següent conclusió: 

 

  ―The height of the slave system in antiquity was synchronous with the hightest 

development of ancient civilization. The economic background for the decline of ancient culture 

was not slavery, but the Roman colonate.‖ (1915: 731). 

 

 

 El següent autor que cal tractar en aquesta trajectòria és la nord-americana 

Rachel Louisa Sargent, que en 1923 defensà una tesi doctoral que apareixia publicada 

l‘any següent amb el títol: The Size of the Slave Population at Athens during the Fifth 

and Fourth Centuries before Christ. En la introducció del llibre, Sargent destaca la 

importància de realitzar un estudi d‘aquest tipus: ―Many questions pertaining to the 

social and economic life of the ancient Greeks cannot be satisfactorily answered until 

the numbers of the slave workers and the free have been more precisely determined.‖ 

(1925: 9). Sargent es referia al tipus de qüestions que preocupaven a autors com 

Zimmern i Westermann, que no es sentien satisfets amb la interpretaciñ de l‘estructura 

social de l‘antiguitat que s‘havia sostingut fins aleshores (bàsicament, dins dels 

paràmetres d‘allò que hem anomenat ―paradigma liberal progressista‖), tal com podem 

observar al següent fragment: 

 

  ―Most investigators of the problem now admit that for the slaves of Athens, Corinth, 

and Aegina the numbers of 400,000, 460,000, and 470,000, respectively [...] are absurdudly high. 

They agree, also, that all free-born Greeks did not live lives of luxurious ease with their every 

wish gratified by service from a horde of slaves. It is, however, surprising to note that many 

persons who are led incidentally in their writings to allude to this phase of Greek life appear to 

attach little value to the results of these researches, for the figures 400,000 and more are still 
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being cited as though these figures were authoritative and unquestioned estimates of the numbers 

of slaves.‖ (1925: 9) 

 

 A continuaciñ, Sargent cita una sèrie de llibres sobre l‘antiga Grècia en els quals 

es manté vigent aquesta ―exageraciñ dels nombres d‘esclaus‖, a pesar de les revisions 

realitzades per treballs com els de Beloch i Meyer a finals del segle XIX. Resulta 

interessant mencionar algunes de les cites de Sargent, perquè ens demostren fins a quin 

punt predominava la concepció del paradigma progressista liberal entre els 

investigadors i classicistes d‘aquesta època: 

 

  ―For example, Mr. G. Lowes Dickinson in The Greek View of Life (1913: 76) writes: ―In 

the majority of the Greek states the slaves were the greater part of the population [...] A well-

known text-book by Haines and Haines contains this remark: ―The Greek democracies were little 

better than oligarchies, for about three-fourths of the population were slaves. [...] Mr. H. M. 

Hyndman uses more exaggerated language [...] In Athens and Attica [...] the extent of fourteen 

slaves to one adult citizen [...] Very distorted is the picture lately drawn for young people in a 

book [...] ―The Greek city, whenever it was not ruled by a king or tyrant, was run by and for the 

free men, and this wourld not have been possible without a large army of slaves who 

outnumbered the free citizens at the rate of six or five to one and who performed those tasks to 

which we modern people must devote must of our time and energy‖ (1925: 9-10) 

 

 El fragment citat ens mostra de forma clara que l‘origen de la ―corrent 

reduccionista‖ es troba en una reacciñ dels partidaris d‘una concepciñ idealitzada del 

mñn clàssic, front a la visiñ pejorativa d‘aquest transmesa pel paradigma liberal 

progressista. Un paradigma que a Alemanya havia sigut defensat especialment per la 

corrent més democràtica del liberalisme i pel socialisme, però que a altres països, com 

França, Gran Bretanya i els Estats Units, era defensat amb èmfasi per una majoria del 

professorat, que independentment de la seua ideologia política més immediata, 

compartia una sèrie de principis bàsics del liberalisme. L‘objectiu de Sargent era, 

precisament, fer front a aquest tipus de concepcions, com podem observar a 

continuació: 

 

  ―In view of these generalizations which are frequently being made to a large and, in the 

main, uncritical audience, it seems to be time to re-examine the data upon which our knowledge 

of the slave population in ancient Greece, and particularly in Attica, is based.‖ (1925: 11). 
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 Un cop establerts aquests principis, Sargent inicia el seu estudi, que comença per 

un repàs dels estudis demogràfics realitzats prèviament: des de l‘assaig realitzat per 

Hume en 1752, fins als treballs de Boeckh (1817), Wallon (1847), Beloch (1886) i 

Meyer (1898). Entre aquests, dedica una especial atenció al treball de Beloch, Die 

Bevölkerung der Griechisch-Romischen Welt [―La poblaciñ del mñn greco-romà‖], que 

encara avui en dia constitueix un llibre de referència bàsic per als estudis demogràfics 

del mñn antic. Després d‘analitzar acuradament tots aquests treballs, i de repassar les 

fonts clàssiques principals, Sargent arriba a les conclusions del seu treball.  

 

El primer que destaca en aquestes és que, fins i tot en aquells períodes en què 

s‘observa una major presència de la poblaciñ esclava a Atenes: ―a large percentage of 

the free population, from lack of funds, were obliged themselves to work at all kinds of 

occupations, to secure the necessities of life.‖ (1925: 126). Una tesi que, com hem vist 

més amunt, ja havia sigut mantinguda per Ciccotti en 1899, i abans d‘aquest, també per 

altres autors, com Meyer (1898) i Wallon (1847). Per altra banda, segons Sargent, el 

període històric en què la població esclava hauria tingut una major presència a Atenes 

hauria sigut durant el segle V a. C., que constituïa el període de màxima expansió 

política i econòmica de la polis, i també l‘època daurada del sistema democràtic. Una 

interpretació que contrasta amb la de Wallon (1847) i Ciccotti (1899), que havien 

preferit observar una major presència del treball esclau a l‘Atenes del segle IV a. C., 

quan el sistema democràtic entra en crisi. Però la conclusió més important a la qual 

arriba Sargent és l‘estimaciñ que realitza de la relaciñ entre població lliure i esclava a 

l‘Atenes del segle V a. C.: ―the number of slaves in the age of Pericles was one-half that 

of the total free population of Attica‖, és a dir, una tercera part de la poblaciñ total. 

Sargent es converteix, d‘aquesta manera, en la primera autora en establir aquesta 

proporció de població esclava, que com demostraran més tard altres autors, com Finley 

(1982), coincideix amb la relació entre població lliure i esclava que registren els censos 

de població dels estats sudistes dels EUA abans de la Guerra de Secessió. A pesar 

d‘això, l‘afirmaciñ de Sargent resultava molt innovadora a la seua època, i de fet, no 

aconseguiria a guanyar adeptes fins a diverses dècades més tard. 

  

 

 El següent treball realitzat dins els paràmetres de la ―corrent reduccionista‖ 

realitzat entre les dècades de 1910 i 1920 és el llibre del britànic R. H. Barrow, Slavery 
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in the Roman Empire (1928). Barrow presenta escasses novetats en l‘àmbit de la 

investigació, però el caràcter de síntesi de la seua obra, el convertirà en un dels 

principals treballs de referència sobre l‘esclavitud a la Roma antiga del mñn anglosaxñ 

fins a l‘apariciñ dels treball de Westermann (1955).
536

 Per altra banda, Barrow manté 

una concepció idealista de la Roma antiga molt similar a la que Zimmern presenta de la 

Grècia antiga. El fet que una civilitzaciñ amb institucions d‘un caràcter tan ―modern‖ 

com la romana, que constituïen les base de la cultura i del sistema polític de l‘Europa 

contemporània, contrastava fortament, segons Barrow, amb el fet que s‘hagués sustentat 

en una instituciñ tan detestable com era l‘esclavatge, tal com ens indica a la introducciñ 

de l‘obra: 

 

  ―Municipalities and provinces, taxation and tariffs [...] it all sounds remarkably modern; 

society was much the same then as now. But there was at least one great difference. ‗Ancient 

society‘, we are told, ‗was based on slavery.‘ [...] 

  The zealous optimist, inflamed with hopes of the future of man, is at pains to 

demonstrate advance in the past as an earnest for the future. And so he will fix his gaze on the 

evils inherent in that complex system of empire.‖ (1928: xiv). 

 

 L‘esclavatge constituïa, per tant, el principal element que enterbolia la bona 

imatge del mñn antic, i la única manera d‘esquivar el pessimisme que es derivava 

d‘aquesta situació era a través del discurs progressista, que es fixava en els elements 

negatius del passat, per tal de destacar els assoliments del temps present, i suposar 

l‘arribada d‘un futur millor. Però Barrow no sembla compartir l‘optimisme d‘aquesta 

concepció progressista, i per això mostra un interès especial per tractar de minimitzar la 

imatge negativa de l‘esclavatge a la Roma antiga: 

 

  ―Slavery is viewed in its worst aspects: it is judged by its worst moments. Put on trial, it 

will no doubt be condemned at the last; but if Roman law has taught us anything, a hearing must 

be given. [...] 

  Has slavery always been an evil? ‗There are conditions‘, says Lord Acton, ‗in which it 

is scarcely an hyperbole to say that slavery itself is a stage on the road of freedom.‘ In the first 

two centuries of our era was done the spade-work in the task of civilizing the the world, which is 

Rome‘s legacy to later generations. What part did slavery play in this work? Was it so immoral, 

so degrading (as some modern critics regard it) as to hamper the work of Romanization? Or was 
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 El qual serà substituït posteriorment per M. I. Finley, com a principal autor de referència en el camp de 

l‘esclavitud antiga.   
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it even an instrument in that very process, which was being carried forward by many 

influences?‖ (1928: xv) 

 

 El fragment ens demostra clarament l‘interès de Barrow per minimitzar la 

imatge negativa de l‘esclavitud romana des d‘una perspectiva liberal conservadora, i al 

mateix temps, imbuïda per la ideologia colonial, que en 1928 encara es trobava en el seu 

apogeu entre els historiadors britànics. Aquesta última es fa patent a través de les 

expressions ―the task of civilizing the the world‖ i ―the work of Romanization‖, tasques 

en les quals els britànics (com altres països europeus), consideraven haver substituït als 

antics romans.
537

 Fruit de la ideologia colonial d‘aquest període és també el racisme, 

que es manifesta en les darreres preguntes que planteja Barrow en aquesta introducció, 

com a base del seu treball: ―And lastly, what was the effect of this absorption of foreign 

blood upon the Italian stock? To what degree did the race degenerate as a result?‖ 

(1928: xvi). Aquest tipus de qüestions, que ens poden sorprendre des de la perspectiva 

actual, no resultaven gens estranyes durant el primer terç del segle XX, abans de que el 

nazisme emprengués la guerra contra França, Gran Bretanya i els Estats Units, i de que 

el procés de descolonització comencés a fer-se una realitat mundial. Així, el classicista 

nord-americà Tenney Frank establia al seu article, ―Race mixture in the Roman empire‖ 

(1916),
538

 que l‘arribada massiva d‘esclaus d‘origen oriental, i la seua posterior 

conversiñ en lliberts, havia provocat la ―contaminaciñ‖ de la sang romana, i constituïa la 

base de la decadència i caiguda de Roma (McKeown, 2007: 11-29).  

 

 A partir de les premisses de partida de Barrow, no resulta estrany descobrir les 

següents conclusions al capítol dedicat a l‘esclavatge en el camp romà: 

 

 ―The contentions of this chapter have been: 

 I. That slave-labour was not responsible for the growth of latifundia, though it provided the 

labour which made them possible. 

 II. That free farmers of small estates still held their own. 

 III. That slavery did not kill free labour on the land. 

 IV. That slavery failed because it was expensive and inefficient, and was gradually realized to be 

so [...] A growing realization of this led to an improvement in the lot of the slave under the 

Empire.‖ (1928: 97). 
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 Les conclusions de Barrow es dirigeixen, de forma clara, contra tota 

interpretaciñ que tractés d‘atorgar un paper determinant a l‘esclavatge en el curs de la 

història romana. Es tracta, per tant, de la mateixa línia interpretativa defensada per 

Westermann en l‘article de 1915. Per altra banda, Barrow coincidia amb Zimmern en 

destacar les grans diferències que separaven la situació dels esclaus de la Grècia i Roma 

antigues amb aquells de l‘Amèrica moderna, i entre aquestes diferències, es troba el fet 

que: ―In antiquity slaves were trained to commerce and industry‖ (1928: 235). Per altra 

banda, Barrow considera que els esclaus de l‘antiguitat gaudiren també d‘un tracte 

general millor, i d‘una sèrie de drets, que no es troben presents a l‘Amèrica moderna. 

Segons Barrow, aquesta diferència es derivava de les condicions geogràfiques i 

econòmiques que separaven a ambdós sistemes històrics, com podem observar a 

continuació: 

 

  ―Under modern conditions a relatively small area worked by slaves was able to draw 

upon an enormeous reservoir of slave-power in other countries. [...] Thus the profits of an 

uneconomic system could be maintained and stability assured. In antiquity, however, the supply 

of slaves from capture in war steadily decreased, and increase by birth was more relied on; 

improvement in the lot of the slave was the result. [...] it is quite consistent with this to say that 

the very proximity of salvery was the cause of much good to the slaves themselves.‖ (1928: 235-

236). 

 

 A partir d‘aquesta interpretaciñ Barrow aconsegueix l‘objectiu que s‘havia 

proposat defensar a l‘inici del treball: ―salvar‖ la imatge de la Roma antiga de la mal 

reputada instituciñ de l‘esclavatge, la qual cosa aconsegueix de dues formes diferents: 

 

1. En primer lloc, mostrant que els millors elements del sistema institucional i 

cultural dels romans es derivaven del component lliure de la societat romana.  

2. En segon lloc, posar de manifest essencialment diferent del sistema esclavista 

romà respecte al de l‘Amèrica moderna.  

 

Cal dir que, respecte a aquest segon aspecte, Barrow fa servir també a Cairnes 

(1863) com a font d‘informaciñ principal respecte al sistema esclavista modern, sense 

tenir en compte els possibles efectes de la motivació abolicionista en la seua visió 

clarament negativa de la institució des de la perspectiva econòmica. 
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6. 4. 2. ELS ESTUDIS DE W. L. WESTERMANN (1935-1955) 

 

 

a) Els nombres d’esclaus a la Grècia antiga segons Westermann 

 

  L‘any 1935, ―l‘escola reduccionista‖ experimentà un gran impuls a partir de la 

publicaciñ de l‘article Sklaverei a la coneguda enciclopèdia alemanya Pauly-Wisowa.
539

 

L‘autor d‘aquest article era William Linn Westermann, que a l‘article de 1915 havia 

mostrat ja la seua oposició radical a la interpretació del paradigma liberal progressista 

de l‘esclavitud antiga. Aquests elements devien influir en la decisiñ de Rostovtzeff de 

recomanar Westermann al professor Kroll, de la Universitat de Breslau, per a elaborar 

un article sobre l‘esclavitud. Segons Finley (1982: 66), l‘interès per incloure un article 

sobre l‘esclavatge a la Pauly-Wisowa només podia procedir d‘un autor tan interessat 

pels aspectes socioeconòmics com M. Rostovtzeff, ja que la pràctica que predominava 

entre els historiadors alemanys d‘aquesta època era la d‘ignorar el tema. Finley indica 

també que: ―Westermann no tenía ningún antecedente que explicara el encargo de la 

Pauly-Wisowa‖ (1982: 66). Però aquesta interpretaciñ no ens sembla del tot encertada. 

Si ens fixem en el contingut de l‘article de 1915, descobrim que Westermann mostra ja 

un interès poc comú pel tema de l‘esclavatge, i sobre tot, des d‘una perspectiva poc 

comú. La iniciativa de Rostovtzeff de recomanar a Westermann sembla concordar 

perfectament amb la visiñ modernista del mñn antic que trobem a l‘article de 1915, i 

amb l‘admiraciñ d‘ambdñs autors pels treballs de Meyer (1895, 1898). Però és que a 

més a més, Westermann començà a mostrar en la dècada de 1920 un interès per les 

fonts papirològiques sobre la situaciñ de l‘esclavatge a l‘Egipte ptolemaic, en la mateixa 

línia dels estudis duts a terme per Wilcken i Rostovtzeff (que apareixen ja citats a 

l‘article de 1915). El que sí és cert, és que Westermann no s‘havia plantejat mai elaborar 

un estudi global de l‘esclavitud antiga abans de que li fos proposat aquest projecte pel 

professor Kroll (Westermann, 1955: ix). 

 

 L‘article Sklaverei marca un abans i un després en la història de la investigació 

sobre l‘esclavitud antiga, tot i que les seues repercussions es començarien a fer sentir de 
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La referència a l‘article es pot trobar a la bibliografia final per Westermann (1935). 



959 

 

forma notable a partir de la dècada de 1950, quan els historiadors soviètics començaren 

a llegir i interessar-se per la historiografia occidental sobre els aspectes socioeconòmics 

de l‘antiguitat. Però encara més l‘any 1955, quan Westermann publicà una versió 

ampliada i traduïda a l‘anglès de l‘article de la Pauly-Wisowa sota el títol: The Slave 

Systems of Greek and Roman Antiquity, que obtindrà una difusió encara major. Per altra 

banda, entre els anys de publicaciñ de l‘article de l‘enciclopèdia, i el llibre en anglès, 

Westermann publicà en diverses revistes una sèrie d‘articles sobre diferents aspectes 

relacionats amb l‘esclavitud antiga, tots ells amb clara vocaciñ polèmica. A través d‘ells 

podem observar els temes principals de la ―corrent reduccionista‖, i els principals punts 

de controvèrsia d‘aquesta corrent amb la interpretaciñ del paradigma liberal progressista 

(i especialment, amb la vessant marxista d‘aquest paradigma).   

 

 El primer article d‘aquesta sèrie que ens interessa destacar és el titulat: 

―Athenaeus and the slaves of Athens‖ (1941), en el qual Westermann reprèn el tema de 

la tesi de R. L. Sargent. Segons Westermann, la discussió sobre la relació entre població 

lliure i esclava a l‘Atenes clàssica és de gran importància, perquè: 

 

   ―every student of the greatness of Athens, of the causes which made its people so 

vibrant a force in the moulding of Greek culture, must make his own decision [...] upon this 

matter of the numerical relation o fthe slave population to the free. For upon that decision [...] 

depends an important judgment regarding the total character of Athenian society and its vaunted 

individual freedom and liberty. Was it a slave state, in its total spirit, or was it really free?‖ 

(1941: 452)  

 

 Els termes en què planteja aquesta qüestió Westermann recorda molt a la 

perspectiva idealista de la Grècia clàssica que trobàvem als treballs de Zimmern (1909, 

1911). Resultava important determinar la rellevància de la població esclava perquè 

aquesta determinaria si es podia conceptualitzar l‘Atenes clàssica com una ―societat 

esclavista‖, o no. A continuaciñ, Westermann inicia una anàlisi detallada d‘Ateneu (6. 

262b-275b), que com indica Westermann (1941: 453), constitueix l‘origen de les 

reflexions modernes sobre el paper de l‘esclavatge a l‘antiguitat, i la font d‘informaciñ 

principal sobre els nombres d‘esclaus a la Grècia antiga. Ambdñs fets troben la seua 

explicaciñ lògica en el fet que les referències d‘Ateneu (6. 262b-275b) a l‘esclavatge, no 

són casuals (com sol ocórrer en la literatura clàssica), sinó que estan integrades en un 

discurs més general sobre la posició moral més correcta davant el problema de la 
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dependència derivat de Posidoni. Un discurs en el qual, com hem vist, l‘extensiñ de 

l‘esclavitud-mercaderia (és a dir, l‘esclavitud pròpiament dita) a partir d‘un determinat 

moment històric, i en estreta relaciñ al que els estoics denominen la ―difusiñ del luxe i la 

riquesa‖, és valorada un fenomen històric negatiu.
540

  

 

 Westermann no dirigeix la seua anàlisi sobre cap d‘aquests aspectes discursius 

del fragment d‘Ateneu (6. 262b-275b), sinó únicament cap a les referències numèriques 

als nombres d‘esclaus de diverses poleis i grans propietaris d‘esclaus grecs que 

apareixen en aquest fragment (Athen. 6. 272-273), amb la qual cosa reprèn el treball que 

ja havia realitzat R. L. Sargent (1925). Aquestes referències numèriques d‘Ateneu sñn 

de gran importància per a Westermann, perquè constitueixen la base empírica més 

important de la concepció, segons la qual, la població esclava de les poleis gregues 

arribà a superar la lliure, i que per tant, aquestes fonamentaren la seua economia en el 

treball dels esclaus. Així doncs, a partir de la lectura d‘Ateneu (6. 262b-275b), 

s‘arribava a la conclusiñ lògica de que la Grècia clàssica es podia considerar, sense cap 

mena de dubte, una ―societat esclavista‖. Aquest és un dels principals motius pels quals 

la concepció majoritària en la historiografia dels segles XV al XIX, fins i tot abans de 

que es configurés el ―paradigma jurisprudencial-civil‖, fou la de que l‘economia de la 

Grècia antiga s‘havia fonamentat en el treball dels esclaus. Els dubtes sobre la fiabilitat 

de les xifres d‘esclaus aportades per Ateneu només comencen a adquirir un paper 

rellevant,
541

 a partir del moment en què sorgeix una corrent historiogràfica interessada 

en combatre la imatge negativa que es derivava de la Grècia antiga quan aquesta era 

considerada una ―societat esclavista‖. Una corrent que s‘inicia amb les conferències de 

Meyer (1895, 1898), però que entra en una nova fase el 1908, quan Zimmern planteja 

per primer cop la pregunta: ―Was Greek Civilization based on Slave Labour?‖ 

 

 A partir d‘aquests plantejaments teòrics Westermann inicia una anàlisi crític de 

les referències aportades per Ateneu a partir de diferents fonts, en les quals parla d‘una 

població de 400.000 esclaus a Atenes, 460.000 a Corint, i 470.000 a Egina. Unes xifres 

que, segons Westermann, Ateneu reuneix amb la finalitat de demostrar la següent idea: 

                                                 
540
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considerar-se una societat esclavista, sinó de combatre la concepció, segons la qual, el món antic havia 

estat més poblat que el modern. 
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―that the slaves in ancient Greece, that is 500 years before his time, greatly 

outnumbered the free.‖ (1941: 454). A conseqüència d‘això, si hom pretenia afirmar que 

la Grècia antiga no es podia anomenar una ―societat esclavista‖, la crítica d‘aquest 

fragment d‘Ateneu resultava necessària. Un exercici que no resultava gens fàcil, com 

admet el mateix Westermann: 

 

  ―To discredit his proofs one must necessarily analyze the entire set of citations, because 

one must concede that they make a formidable group of alleged facts, which in their totality 

become impressive through the array of their numerical similarities.‖ (1941: 454) 

 

 A partir d‘aquesta afirmaciñ ens sembla lògic plantejar-nos la següent qüestió: Si 

aquest conjunt de fonts constituïen una prova tan contundent de la idea que pretenia 

defensar Ateneu perquè, en tal cas, hauríem de dubtar d‘elles? La única resposta 

possible a aquesta qüestiñ és l‘existència d‘una forta motivaciñ per part de 

l‘investigador (com és el cas de Westermann), d‘enfrontar-se a la concepció 

historiogràfica general del paper de l‘esclavatge a la Grècia antiga. La intenciñ 

―reduccionista‖ de Westermann es fa, per tant, del tot evident. Un fet que també es posa 

de manifest al llarg de tota la seua crítica a les fonts d‘Ateneu. Per a fer això, el primer 

exercici que realitza Westermann és establir una divisió entre la fiabilitat del propi 

Ateneu, i de les fonts citades per aquest: ―We must grant [...] that his direct quotations, 

where he gives his sources, may be quite accurate as quotations, though not so as to 

fact.‖ (1941: 458). La prova més evident d‘això, segons Westermann, és que les 

dimensions de l‘illa d‘Egina no permeten la presència d‘una poblaciñ tan gran (tant si 

era esclava com lliure),  ja que:  

 

―Aegina is eight miles long by six miles wide. In 1928 it boasted 8,832 inhabitants. A 

rough calculation, if we were to accept the number, would give Aegina, in Aristotle‘s time, a 

population density of almost twelve to the square mile, counting the slaves alone‖ (1941: 458).  

 

 En conclusió, indica Westermann: ―The statement ascribed to Aristotle 

regarding the 470,000 slaves in Aegina must be disregarded as physically impossible.‖ 

(1941: 458). A continuació Westermann dirigeix la seua crítica a les altres dues xifres 

aportades per a les poleis d‘Atenes i Corint. Pel que fa a Corint, Westermann reconeix 

que no posseïa dades que li permeteren dubtar de la seua veracitat, tret de si descobria 

que les xifres d‘Atenes resultaven ser falses: ―There is no possibility of checking upon 
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the reports from Timaeus about Mnason of Focis and the slaves of Corinth. But if 

numbers of Athens are of no value, those for Corinth must be discarded with them.‖ 

(1941: 459). Westermann comença per criticar el miler d‘esclaus que, segons Timeu, 

posseïa Mnassó de Focis. Segons Westermann, el fet que el treball esclau d‘Atenes es 

localitzés en els camps artesanal i miner impedeix admetre una xifra d‘esclaus tan alta 

sota el pode d‘un sol propietari. Només les grans plantacions agrícoles permetrien 

concentrar xifres d‘esclaus de certa entitat, i segons Westermann, a l‘Amèrica moderna 

rarament es trobava un propietari que arribés a posseir més de 700 esclaus (1941: 460). 

Per altra banda, Westermann fa menció dels diversos autors moderns que, des dels 

temps de Hume, havien dubtat sobre el nombre d‘esclaus que, segons Demetrius de 

Falerm (Athen. 6. 272c), hauria existit a l‘Atenes del segle IV a. C. A partir d‘aquí, 

Westermann arriba la conclusió que: 

 

  ―The passage of Athenaeus regarding the relatively vast number of slaves in Greek city-

states must be dropped in totto and, with it, any attempt to re-establish the results of the 

investigation of the population of Attica, so far as it relates to the numbers of the slaves, except 

as estimates based upon contemporary indications.‖ (1941: 463) 

 

 Westermann es converteix així en el primer autor que qüestiona de forma 

radical, i completa, tot el conjunt de xifres aportades per Ateneu (6. 272-273). La seua 

correlaciñ d‘argumentacions sembla, a primer cop d‘ull, totalment convincent. Però si 

hom fixa una major atenció, descobreix alguns defectes en aquesta. Així, la seua crítica 

a la xifra aportada per Ateneu respecte al nombre d‘esclaus d‘Egina es pot considerar 

ben fonamentada, però si ens dirigim cap als nombres referits a Atenes i Corint, la cosa 

resulta molt menys clara. En realitat, Westermann només ens aporta dades que ens 

demostren les dificultats de sostindre les xifres aportades per Demetrius de Falerm com 

una prova defintiva de la poblaciñ esclava d‘Atenes, però no pas per a assegurar que 

aquestes eren falses. Per altra banda, tampoc ens sembla adequat el raonament: ―if 

numbers of Athens are of no value, those for Corinth must be discarded with them‖, 

perquè com el mateix Westermann afirma respecte al mètode d‘Ateneu: ―We must grant 

[...] that his direct quotations, where he gives his sources, may be quite accurate as 

quotations, though not so as to fact.‖ (1941: 458). Això significa que no ens hem de 

deixar emportar per l‘aparença d‘uniformitat que ens transmeten les dades que ens 

aporta Ateneu respecte a la població de tres poleis diferents, ja que aquest no realitzà 
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cap exercici de crítica sobre la veracitat de les seues fonts. Però per aquet mateix motiu, 

cal admetre que la xifra d‘Egina podia resultar falsa, mentre que les de Corint i d‘Atenes 

no. En conseqüència, ens sembla indicat afirmar que Westermann cau en un exercici 

d‘hipercrítica de les fonts excessiu, degut al seu fort interès per reduir els nombres 

d‘esclaus atribuits a la Grècia clàssica. Un interès que es troba lligat al seu objectiu 

(compartit amb Zimmern) de separar la Grècia antiga del concepte de ―societat 

esclavista‖, com podem comprovar a les conclusions de l‘article: 

 

  ―All the evidence which is really significant points toward the conclusion that in Attica 

the slaves did not comprise more than a third of the total population, possibly no more than a 

fourth. [...] 

  Without any question the Greek city-states of the fifth and fourth centuries B.C., and 

among them notably Athens, used slave labor upon a fairly large scale. But the slaves were 

employed at the same work as the free, usually side by side with them, and apparently without 

prejudice or friction. In any sense which implies either that the enslaved population 

predominated over the free or the Greek city-states displayed the mentality of a slave-ridden 

society, Greek culture was not founded upon slavery.
542

‖ (1941. 469-470). 

 

 

 b) L’esclavatge “de tipus industrial” 

 

 El següent article de Westermann que cal destacar pel seu caràcter polèmic és el 

de ―Industrial Slavery in Roman Italy‖ (1942), que aparegué publicat l‘any següent que 

―Athenaeus and the slaves of Athens‖ (1941), la qual cosa ens demostra que ambdós 

articles s‘inscriuen dins un projecte de reinterpretaciñ del problema de l‘esclavitud 

antiga molt més ampli. La major part dels materials que utilitza en aquests articles 

Westermann procedeixen de la publicaciñ de l‘entrada Sklaverei per a la Pauly-Wisowa 

(1935), però la motivació era molt anterior, i es trobava vinculada a les conferències de 

Meyer (1895, 1898) i Zimmern (1909), com es posa de manifest a l‘article sobre les 

causes de la decadència del mñn antic (Westermann, 1915). En el cas de l‘article 

―Industrial Slavery in Roman Italy‖, la font d‘insipiraciñ principal de Westermann és 

Meyer (1895, 1898), i la seua interpretaciñ modernista de l‘economia i les relacions 

socials a Roma, durant la seua fase de major expansió econòmica, cultural i política (és 

a dir, entre els segles III a. C. i II d. C.). 
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A l‘article, Westerman estableix una relaciñ directa entre el caràcter de la 

institució esclavista i el grau de desenvolupament econòmic, però aquesta és 

diametralment oposada a la de Marx i els marxistes. Aquests últims consideraven que 

les condicions de vida i d‘integraciñ social dels esclaus empitjoraven de forma 

significativa conforme el sistema econòmic experimentava un major 

desenvolupament.
543

 Westermann, en canvi, considerava que el desenvolupament 

econòmic produïa un millorament significatiu de la situació dels esclaus, com podem 

observar a continuació: 

 

―for Italy, a fundamental connection may be established between the amelioration of 

slave conditions and the industrializing of slave and freedman employment. The relation is a 

functional one, arising from the urban location of the handicraft industries as well as from the 

higher types of the services rendered by the enslaved and the semifree. Urban slavery, whether in 

domestic or in craft employments, tends to soften the masters‘ attitude toward the enslaved.‖ 

(1942: 162) 

 

Aquesta situaciñ s‘hauria iniciat a Grècia, al voltant dels segles V i IV a. C., 

segons Westermann, que hauria contrastat fortament amb el tipus d‘esclavitud que 

predominava a Itàlia durant aquesta mateixa època, i que era de tipus fonamentalment 

agrícola. Aquí Westermann fa una lectura clarament modernista de l‘economia grega, i 

afirma que: 

 

―the dominant feature of Greek economic life was no longer agricultural. The free 

Greek cieties had now become centers of handicrafts [...] The market, for which both types 

produced, was the entire Mediterranean area. In the artisan shops, such as there were, free men 

and slaves worked side by side.‖ (1942: 150).  

 

Aquest sistema econòmic obtindria seria el motiu de la preponderància de Grècia 

en tot el Mediterrani durant aquesta època, i originaria l‘interès dels italiotes pel sistema 

de producció grec: 

 

―Imitation of the most modern and successful system of the time plus the compulsion of 

competing with the outputs of this system even in the markets of central Italy, probably were the 
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factors responsible for the unimpressive beginnings of slave employment in the handicrafts of 

the later fourth century Rome and in other towns of Italiot backgorund‖ (1942: 150). 

 

La conseqüència d‘això seria, per tant, la difusiñ del sistema econòmic grec a 

terra itàlica, i com a conseqüència d‘això, del tipus d‘explotaciñ del treball esclau que 

feien els grecs, en la qual predominava la convivència de lliures i no lliures en els 

mateixos llocs de treball, i la descàrrega de responsabilitats en els esclaus. La conclusió 

que extreia Westermann del fenomen era que: ―Industrialization of slave employment; 

living alongside of and in the same manner as their free fellow workmen; town and city 

grouping and environment –these were teh elements which softened the hardness of the 

farm slavery of Cato‟s de agricultura.‖ (1942: 163). La situaciñ contrària vindria en els 

contextos de menor desenvolupament de l‘economia, i per tant, de menor nivell 

d‘urbanitzaciñ de la societat, que causaria un enduriment de les condicions de treball i la 

situació social de tots els treballadors, tant esclaus, com serfs i lliures. Una situació que 

resultava observable durant els períodes previ i posterior a l‘època de major expansiñ de 

la potència romana (segles III a. C.-II d. C.). 

 

Westermann estableix, d‘aquesta manera, una relaciñ directa amb les nocions de 

modernitat, urbanisme i industrialització, per un costat, i millorament de les condicions 

de vida dels treballadors i d‘organitzaciñ social, per l‘altre. Resulta evident que 

Westermann estableix aquí una correlació directa entre les societats capitalistes i 

industrials dels segles XIX i XX i la societat romana dels segles III a. C.-II d. C., molt 

semblant a la que estableix Meyer (1895, 1898), i Rostovtzeff.
544

 Una concepció 

contrària amb la interpretaciñ ―primitivista‖ pròpia del paradigma liberal progressista, i 

que durant la dècada de 1930, s‘havia convertit també en la base de la interpretaciñ 

marxista ortodoxa. Però el que més ens interessa destacar aquí és el fort contrast entre la 

interpretació de Westermann, segons la qual, les condicions dels esclaus millorarien en 

situacions de major desenvolupament econòmic, i la visiñ contrària d‘aquest fenomen 

que predominava, no només entre els marxistes, sinó també en la major part de la 

historiografia europea fins a l‘època de Westermann. Una interpretaciñ que havia 

predominat com a conseqüència de la transmissió del discurs de Posidoni, i que en la 
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segona meitat del segle XIX, molts economistes, com Marx, racionalitzarien de la 

següent manera:  

 

―es evidente que en aquellas sociedades económicas en que no predomina el valor de 

cambio, sino el valor de uso del producto, el trabajo excedente se halla circunscrito a un sector 

más o menos amplio de necesidades, sin que del carácter mismo de la producción brote un 

hambre insaciable de trabajo excedente. Por eso donde en la Antigüedad se revela el más 

espantoso trabajo sobrante es allí donde se trata de producir el valor de cambio en su forma 

específica de dinero, es decir, en la producciñn de oro y plata.‖ (1986 [1867]: 181).   

 

En aquest punt, com en altres parts de la seua obra, Marx mostra la seua 

concepciñ ―humanista‖ del treball (característica del socialisme del segle XIX), que 

resulta diametralment oposada a la mantinguda pels defensors del sistema capitalista, 

des d‘Adam Smith al mateix Westermann. Marx era un defensor del progressisme 

històric, però entés aquest com una fatalitat històrica l‘avanç de la qual no es podia 

detenir, i que a la seua època, havia creat una sèrie de condicions favorables per al 

triomf de l‘emancipaciñ definitiva dels treballadors. Westermann, pel contrari, 

considerava l‘establiment del capitalisme una finalitat en sí mateixa. Idea amb la qual 

coincidia plenament amb Rostovtzeff, que durant aquesta època publicà les seues 

històries econòmiques de l‘imperi romà (1926) i del mñn hel·lenístic (1941). El 

modernisme d‘aquests dos autors no resulta contradictori amb la seua defensa optimista 

del sistema capitalista (enfront del socialista de la URSS), i que contrasta fortament amb 

l‘actitud de Meyer (1895, 1898), que manté un grau d‘optimisme molt menor pel que fa 

a les ―conquestes‖ de les societats de l‘Europa contemporània. 

 

 

c) L’esclavatge i els elements de llibertat a l’antiga Grècia 

 

 El següent i darrer d‘aquesta línia d‘articles que publicà Westermann fou, 

―Slavery and the elements of freedom in Ancient Greece‖ (1943), publicat l‘any següent 

de l‘article dedicat a l‘esclavitud ―de tipus industrial‖. En aquest article, Westermann 

reprèn el tema dels dos articles abans mencionats,  ja que la qüestió principal que aquí 

es planteja és: ―Of what type was the Greek institution of slavery?‖, la qual es troba 

estretament lligada a la interpretaciñ de ―l‘esclavitud de tipus industrial‖ que estableix a 

l‘article de 1942, i a la qüestiñ de si es podia considerar l‘antiga Grècia una ―societat 
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esclavista‖, que constitueix l‘objectiu principal que hi ha al darrere de l‘article de 1941. 

I de la mateixa manera que en aquest últim, la base de partida de Westermann és la 

conferència pronunciada per Zimmern en 1908, com ens posa de manifest a l‘inici de 

l‘article: 

 

  ―Was Greek Civilization Based on Slave Labour? Zimmern deserves a great credit for 

having raised the problem in this new form as to how slavery presented itself to the inhabitants 

of the Greek city-states of the Mediterranean area. His argument is that Greek civilization did not 

display those conditions ‗which are the natural system of slave labour‘. The specific conditions 

which underlie slavery, or develp from it, as he gives them, are taken directly form J. E. 

Cairnes‘s book upon ‗Slave Power‘. ‖ (1943: 1). 

  

 El fragment ens demostra, com hem indicat més amunt, que el qüestionament 

sobre el caràcter ―esclavista‖ de la societat grega no és anterior al segle XX (i més 

concretament, a Zimmern, 1909). I en relació a aquesta qüestió, es trobava la del 

caràcter de l‘esclavitud grega. Westermann, en tot cas, no manté una posiciñ tan 

extremadament idealista com la de Zimmern, i admet el caràcter exagerat d‘aquest 

últim, quan afirma que no es podia considerar a Grècia com una societat esclavista: 

 

  ―Having taken the ‗typical‘ conditions set up by Cairnes as requirements in a true slave 

state, and not finding these in the Greek world, Zimmern concluded that Greek society was not a 

slave society. Yet there is no doubt in his mind that the Greek kept slaves. He attempts to get 

himself out of this contradiction by a process of re-defining enslavement under two forms, 

chattel slavery and apprentice slavery. [...]  

  There has seldom even in history, I should say, any slave holding community in which 

the theoretical slave –that is, a thing totally devoid of legal personality and without possessions 

of his own– has really exised in the actual practise of that community. [...] 

  By coining the phrase ‗apprentice slavery‘ Zimmern provided himself with an escape 

from the dimemma of a non-slave society which kept slaves‖ (1943: 2-3) 

 

 Westermann posa de manifest que el raonament seguit per Zimmern, per a 

afirmar que l‘antiga Grècia no es podia definir com una ―societat esclavista‖, resultava 

inadequat perquè es basava en la contraposició de la realitat grega a un model ideal 

creat per Cairnes (1863) respecte a què era l‘esclavitud.  El model de Cairnes es 

fonamenta, al seu temps, en la concepciñ jurídica de l‘esclavatge (d‘acord amb el dret 

romà, o de la legislaciñ moderna de les colònies americanes). Però l‘estudi de casos 

històrics particulars posava de manifest que: ―There has seldom even in history, I should 
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say, any slave holding community in which the theoretical slave [...] has really exised in 

the actual practise of that community.‖ 

 A pesar d‘això, Westermann indica alguns aspectes de la conferència de 

Zimmern que sí resulten certs, des del seu punt de vista, i que constituirien una 

aportaciñ important a l‘estudi de l‘esclavitud grega: ―Zimmern is to be credited with 

calling attention to the fact that the slaves of the Greeks lived close to the border of that 

wide space which exists between slavery and freedom.‖ (1943: 2). Segons Westermann, 

aquesta situació es deriva del fet que la forma dominant de treball esclau a la Grècia 

clàssica no fou de tipus agrícola, sinñ artesanal. La naturalesa d‘aquest tipus de treball 

faria que els esclaus foren utilitzats de forma majoritària com una espècie d‘assalariats, 

que vivien fora de les cases dels seus amos. Aquesta situació els atorgaria un nivell de 

llibertat molt major que en altres societats, com la romana, o la dels colons de l‘Amèrica 

moderna.  A conseqüència d‘això, Westermann realitza la següent descripciñ de la 

societat grega: 

 

  ―Greek society was, of course, a slave society. Its slavery was of a type unfamiliar to 

Europeans and Americans of the last two centuries. It had no color line. [...] The person enslaved 

might well be one-quarter free, or three quarters free, depending the [...] options of activity and 

movement which might actually be granted him. [...] There was an astonishing fluidity of status 

in both directions, from slavery to freedom as from freedom to slavery. [...] 

  Otherwise there would have been slave revolts such as did occur under the more 

maleficient latifundian system of Sicily and Italy in the first two centuries B.C. [...] 

  Upon the basis of its particular type of slavery ancient society attained a notably high 

level of culture. The decline of this culture was roughly contemporary with the displacement of a 

free-and-slave labor system by an enforced and immobile working class, the colonate upon the 

land and comulsory labor under the guild system in the handicrafts. [...] When by legal 

enactments a society imposes personal immobility upon great masses of men, then you have, 

indeed, created a system more deadly in its rigidity than the loose structure of Greek slavery ever 

was.‖ (1943: 16). 

 

 La conclusió que ens ofereix aquesta descripció de la situació grega és la 

mateixa que hem descrit per al cas romà: els períodes de major desenvolupament 

econòmic, i per tant, de major apropament al sistema productiu de l‘Europa 

contemporània, major seria la mobilitat social, i millor seria la situació dels esclaus. La 

situaciñ s‘invertiria durant els períodes anterior i posterior a l‘època clàssica, durant els 

quals la mobilitat social deseapareixia, predominava l‘economia agrícola, i per tant, els 



969 

 

esclaus disposaven d‘un menor grau de llibertat. El discurs macrohistòric que hi ha al 

darrere d‘aquesta descripciñ és exactament el mateix que ens plantejava Meyer en 1898: 

el gran desenvolupament de l‘època clàssica havia conduït a l‘establiment d‘una 

estructura social molt similar a la moderna, però la seua decadència, havia marcat la 

seua desaparició.
545

 La fi de l‘època clàssica no havia conduït, per tant, a una major 

llibertat de les classes treballadores, i a un progrés històric, sinó tot el contrari.  

 

 En aquesta mateixa línia es troba un altre article que aparegué publicat el 1945 

sota el títol: Between Slavery and Freedom. El títol escollit per Westermann fa 

referència a la frase pronunciada pel lexicògraf grec Pòl·lux (III. 83), pel que fa a la 

situació de semillibertat o semiesclavitud en què es trobaven els ilotes i els penestes.
546

 

Westermann aprofita la frase de Pòl·lux per a destacar l‘ambigüitat dels termes 

―llibertat‖ i ―esclavitud‖ en les cultures grega i romana (paraules eleutheros i douleia, 

en el cas grec, i libertas i servitus, en el cas romà). Segons Westermann: ―Just as we do, 

the Greeks failed to distinguish the political and other collective aspectes of freedom 

and enslavement from their application in the sphere of the individual‟s of his field of 

personal effort.‖ (1945: 214). A pesar de constatar aquest fet, l‘atenciñ principal de 

Westermann en aquest article no es dirigeix a discutir la qüestió terminològica (que 

donarà lloc a un important debat en la dècada de 1960), sinó a destacar totes aquelles 

situacions en què es posava de manifest la fluïdesa dels moviments entre els estats 

extrems de llibertat i esclavitud, que rarament es manifestaven en la seua plenitud. És a 

dir, el mateix tema que tracta en l‘article de 1943. 

 

 Les tesis de Westermann, que queden resumides, en bona mesura, en els tres 

articles comentats, començarien a experimentar un vertader desenvolupament a partir de 

l‘any 1955, de la seua magna obra: The Slave Systems of Greek and Roman Antiquity, 

que constitueix una traducciñ a l‘anglès, i ampliaciñ, de l‘article publicat el 1935 a la 

Pauly-Wisowa. El llibre de Westermann causaria un gran impacte en la comunitat 
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científica, i es convertirà en el principal referent per a l‘estudi de l‘economia de 

l‘esclavitud antiga, des de la corrent ―reduccionista‖. Però el treball també causaria la 

immediata reacció de tots aquells historiadors que no compartien els plantejaments de 

Westermann (com el seu antic alumne, M. I. Finley), i especialment, entre els marxistes. 

Així, en una ressenya del treball de Westermann, el marxista britànic G.E.M. de Ste. 

Croix indicava: ―He certainly goes very far in minimizing not only „the horrors of 

slavery‟ [...] but also the numbers of slaves, their economic importance, and the social 

consequences of slavery.‖ (1957: 57). Ste. Croix denuncia que Westermann no faça cap 

referència al seu treball a les descripcions de Posidoni (a través de Diodor) de la duresa 

del treball dels esclaus a les mines d‘Egipte i Hispània, o la idea de que el paper del 

treball esclau a l‘agricultura àtica hauria sigut totalment insignificant (Ste. Croix, 1957: 

56-57). Ste. Croix admetia el fet que els nombres d‘esclaus no hagueren sigut tan alts en 

determinats sectors de l‘economia com tradicionalment s‘havia pensat, però destacava 

que Westermann no hagués realitzat cap menció al fet que: ―slavery, in the conditions 

prevailing in antiquity, [...] did have the result of increasing the available surplus in the 

hands of the propertied class to an extent which could not otherwise have been 

achieved.‖ (1957: 58). 

 

 En el bàndol contrari al de Ste. Croix, el també britànic A.H.M. Jones, de la 

Univesritat de Cambridge, publicava un article en 1957 titulat ―Slavery in the Ancient 

World‖, en el qual arribava a conclusions similars a les de Westermann (tot i que no 

l‘arriba a citar), com podem observar al següent fragment: 

 

  ―gang slavery in its crudest form, the use of brought slaves for unskilled labour, 

flourished only in rather exceptional circumstances, when, owing to the prevalence of wars and 

piracy, prices stood at a rock bottom level, and then only in work in which they could be 

continously employed. In these circumstances slaves tended to replace free labour.‖ (1956: 199). 

 

 Així doncs, un desenvolupament significatiu del treball esclau a l‘antiguitat 

només s‘hauria produït sota condicions històriques particulars, en opinió de Jones, i no 

pas com el resultat lògic de l‘estructura econòmica d‘aquestes societats, com defensaven 

els marxistes. Contribucions d‘aquest tipus, ens demostren la plena immersiñ de la 

comunitat historiogràfica del mñn anglosaxñ en el debat sobre l‘esclavitud antiga. A 

pesar d‘això, a partir de la dècada de 1950 Alemanya es convertiria novament en el 
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nucli principal dels debats sobre l‘esclavitud antiga, en bona mesura, com a 

conseqüència de factors procedents de l‘àmbit polític. 

 

6. 4. 3. JOSEPH VOGT I L’ACADÈMIA DE MAINZ 

 

 

a) La creació de “l’escola de Mainz” 

 

 L‘any 1950 el professor d‘història clàssica de la Universitat de Tübingen, Joseph 

Vogt, posà en marxa un projecte de recerques sobre l‘esclavitud antiga, com a part de la 

Comissiñ d‘història antiga
547

 de l‘Acadèmia de Ciència i Literatura
548

 de la Universitat 

de Mainz. Durant els anys següents, l‘Acadèmia de Mainz es convertirà en un dels 

principals centres internacionals d‘estudis sobre l‘esclavitud antiga, i el principal 

competidor amb la línia de recerques conduïda per l‘Acadèmia de Ciències soviètica a 

través de la Vestnik Drevnei Istorii. Recentment, Niall McKeown s‘ha referit de la 

següent manera a l‘activitat científica realitzada per ―l‘escola de Mainz‖: 

 

  ―More than three dozen books have been published since 1950 as part of the Mainz 

Academy‘s project, Forschungen zur antiken Sklaverei [...] Despite this, they are virtually 

unknown to British students [...] While I was a graduate student in the 1980s the clear 

implication was conveyed to me that they were books best avoided, somehow a product of 

dubious post-war German right-wing politics. This was a prejudice I was happy to pass on to my 

own students. That was until I actually read the Forschungen and the work associated to them. 

[...] It was not that I necessarily agreed with authors such as Vogt [...] but I found them much 

more difficult to rebut than I had expected (and hoped). I discovered that the unexamined 

assumptions they sometimes shared [...] often simply formed a reverse image to the unexamined 

assumptions of my own ‗liberal Anglophone‘ approach.‖ (2007: 30-31). 

 

 L‘observaciñ de McKeown resulta de gran interès, perquè ens posa de manifest 

que les obres produïdes per ―l‘escola de Mainz‖, no només serien combatudes amb 

contundència per molts historiadors marxistes, sinó que a més, aquestes seran 

directament rebutjades per bona part de la historiografia no marxista. En l‘àmbit cultural 

anglosaxñ, els plantejaments de l‘escola de Mainz resultaran especialment difícils 

d‘acceptar, ja que aquests suposen un qüestionament explícit d‘alguns dels 
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plantejaments liberals més bàsics, com el progressisme històric o la condemna taxativa 

de l‘esclavatge com a instituciñ. La sèrie d‘estudis iniciada personalment per Vogt des 

de principis de la dècada de 1950 sobre els aspectes més humans i positius de les 

relacions entre amos i esclaus constitueixen un qüestionament del moviment 

abolicionista, que en l‘àmbit anglosaxñ encara es manté vigent.
549

 Només aquest fet ens 

permet comprendre que el treball sobre la historiografia moderna de l‘esclavitud antiga 

realitzat recentment  per McKeown (2007), dedique la seua atenció principal a la 

posiciñ dels historiadors respecte a la ―humanitat‖ dels amos envers els seus esclaus, o 

que Finley dediqués una quarta part de la seua darrera obra sobre l‘esclavitud antiga al 

tema ―Slavery and Humanity‖ (Finley, 1998 [1980]: 161-190). N. McKeown realitza la 

següent descripciñ de l‘escola de Mainz: 

 

  ―The Forschungen were interesting and provocative for a number of reasons. Many 

engaged polemically with both Anglophone (British and US) and particularly eastern European 

(Marxist) orthodoxies. They wanted to challenge the view that slaves were seen by Roman 

society simply as property to exploit. They often denied that slaves had any significant group 

(‗class‘) consiousness. They tended to emphasise types of evidence (for example, inscriptions) 

that had not always been well mined by other historians of slavery [...] Finally they wanted to 

understand how slavery survived as long as it did.‖ (2007: 31). 

 

 Els plantejaments que ens presenta aquí McKeown constitueixen el revers 

perfecte de la idea fortament negativa de l‘esclavatge que creà el liberalisme del segle 

XIX, com hem pogut observar a través de les obres de Guizot, Wallon, Tocqueville i 

Cairnes, entre molts altres. Bona part dels plantejaments de partida defensats pels autors 

de l‘escola de Mainz, començant pel propi Vogt, els trobem a les conferències de Meyer 

(1895, 1898). A pesar d‘això, Vogt i els seus deixebles desenvoluparan aquestes idees 

en un grau molt major del que ho arribà a fer Meyer, i autors com Zimmern i 

Westermann. Aquest darrer constitueix, de fet, l‘autor que ens permet traçar una línia 

ininterrompuda entre l‘obra de Meyer, i els treballs que seran duts a terme per 

l‘Acadèmia de Mainz a partir del 1950. Els treballs de Westermann, com l‘entrada 

Sklaverei (1935) de la Pauly-Wisowa, o l‘article ―Slavery and the elements of freedom 

                                                 
549

 A l‘actualitat, resulta difícil comprendre la importància d‘aquest moviment a un país com Espanya. 

Però la nostra estada a Gran Bretanya durant diversos mesos ens ha permès comprovar que la crítica als 

aspectes més inhumans de l‘esclavatge segueix ben vigent a aquest país, on la poblaciñ d‘origen africà 

presenta uns índexs molt majors que els de l‘estat espanyol. Un dels treballs que ens mostra d‘una forma 

més clara la importància d‘aquests ―sentiments‖ en la historiografia de l‘antiguitat és McKeown (2007). 
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in Ancient Greece‖ (1943), marquen moltes de les línies principals que seguiran els 

estudis de l‘escola de Mainz.  

 

 Un dels aspectes que ens permet comprendre millor la trajectòria de l‘escola de 

Mainz, des del punt de vista ideològic, és la seua data d‘inici: l‘any 1950. Anteriorment, 

 hem pogut comprovar com la Vestnik Drevnei Istorii canvià la seua orientació 

científica cap a l‘estudi i el debat amb els estudis occidentals també a partir de l‘any 

1950, en fort contrast amb l‘actitud que havia mantingut fins aleshores (que s‘havia 

caracteritzat per l‘hermetisme i l‘escassa atenciñ als estudis no soviètics).
550

 La data i la 

geografia d‘ambdñs centres de recerca no és casual. Ens trobem en els inicis de la 

Guerra Freda, que és l‘enfrontament que s‘establí entre els Estats Units i els seus aliats 

―capitalistes‖ o ―democràtics‖, per un costat, i la URSS i els seus aliats ―socialistes‖, per 

l‘altre, després de la fi de la II Guerra Mundial. El final de la guerra havia esborrat del 

mapa l‘enemic més temible i poderñs de la URSS i els països occidentals, que era 

l‘Alemanya nazi, i havia inaugurat una nova correlaciñ de forces, en la qual Rússia i la 

ideologia comunista sortien fortament enfortits. La meitat oriental d‘Europa quedà sota 

el domini de l‘exèrcit soviètic i governs de caràcter comunista, mentre que la meitat 

occidental es mantenia sota règims de caràcter liberal-democràtic, en teoria, però amb 

un gran recolzament popular dels partits comunistes, i terriblement arruïnats des del 

punt de vista econòmic. Aquesta situació portà als nord-americans a posar en marxa el 

―Pla Marshall‖, que consistia en un ambiciñs pla d‘inversions encaminat a ―reconstruir 

Europa‖, i fer front així a l‘ascens dels partits comunistes. Un pla que venia combinat 

amb altres estratègies alternatives, com la d‘intervenir militarment a Itàlia en cas de 

triomf del Partit Comunista a les eleccions de 1958 (Hobsbawm, 1995: 242), o la de 

recolzar el bàndol monàrquic i anticomunista grec, durant el transcurs de la Guerra Civil 

grega (1941-1950). 

 

El govern soviètic, per la seua banda, també protagonitzà el recolzament militar i 

econòmic del bàndol comunista en la Guerra Civil grega, i establí un ferri control sobre 

la part d‘Europa que es trobava sota el seu control. D‘aquesta manera, a partir del 1948, 

els partis no comunistes desaparegueren de tots els països que es trobaven sota l‘òrbita 

soviètica (les anomenades ―democràcies populars‖ de l‘Europa oriental), mentre que els 

                                                 
550

 Vid. apartats 6. 3. 3. b. i 6. 3. 3. c. 
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partits comunistes foren objecte marginaciñ política i vigilància policial a l‘Europa de 

l‘est (Hobsbawm, 1995: 242). Una de les representacions més vives d‘aquesta divisiñ 

política fou alemanya, que fou virtualment dividida en dues parts, des de la fi de la II 

Guerra Mundial, fins a la caiguda del mur de Berlín (1989). L‘any 1949 es fundà la 

República Democràtica Alemanya, que sancionà institucionalment la separació de 

l‘Alemanya sota el control soviètic, d‘aquelles parts que havien quedat sota el control de 

França, Gran Bretanya i els EUA. 

 

 La fundaciñ l‘any 1950 d‘un vast projecte d‘estudi de l‘esclavitud antiga, en 

l‘Acadèmia de la Universitat de Mainz, per iniciativa d‘un professor de la Universitat de 

Tübingen, no sembla pas casual.  Totes dues universitats es troben situades en 

l‘Alemanya occidental (la República Federal Alemanya). Però encara més significatiu 

que això, resulta la vinculació del fundador del projecte, Joseph Vogt (1895-1986), al 

partit nazi des del 1933, i la seua col·laboració en diversos projectes científics i culturals 

d‘aquest, durant els anys de la II Guerra Mundial. Vogt es trobava entre els fundadors 

del ―Institut zur Erforschung der Judenfrage‖ (creat el 1941), i treballà també en 

l‘ediciñ de l‘antologia Rom und Karthago (1943), en la qual apareixia representada la II 

Guerra Púnica com una guerra entre les ràcies ària i semítica. A conseqüència d‘aquesta 

vinculaciñ amb l‘aparell ideològic del partit nazi, Vogt fou temporalment suspès de 

l‘activitat acadèmica el 1945, però fou reincorporat a la Universitat de Tübingen al cap 

de poc temps. La filiació nazi de Vogt durant el període anterior a 1945 ens permet 

comprendre dos aspectes importants de l‘activitat científica que durà a terme (tant 

personalment, com a través de la coordinaciñ d‘altres investigadors), a partir de la 

creació del projecte Forschungen zur antiken Sklaverei el 1950.  

 

En primer lloc, es troba la clara vocació anticomunista del projecte, que tenia 

com a objectiu principal enfrontar-se a la línia interpretativa i el tipus d‘investigacions 

dutes a terme pels historiadors soviètics de l‘antiguitat. Entre aquests, l‘esclavatge 

jugava un paper fonamental per a la comprensió de la història antiga, fins al punt que la 

pròpia antiguitat era definida com a ―etapa esclavista‖. Per aquest motiu, Vogt, amb un 

esperit clarament positivista, considerà que el desenvolupament d‘investigacions com la 

de Westermann permetria demostrar la falsedat de la concepció defensada pels 

historiadors soviètics. 
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 En segon lloc, cal inscriure l‘activitat investigadora de Vogt dins la concepciñ 

idealista de la Grècia antiga, que ja hem observat en Zimmern i Westermann, i que tenia 

una especial importància a Alemanya. En aquest país s‘havia configurat, des dels temps 

de la invasiñ napoleònica, una tendència ―neohumanista‖ de caràcter conservador, 

caracteritzada per la idealització de determinats aspectes de la Grècia antiga,
551

 i que a 

finals del segle XIX havia protagonitzat la reacció a la interpretació dels 

Nationalökonomen. La força d‘aquesta corrent en la historiografia alemanya, i el seu 

lligam a la ideologia conservadora, i fins i tot al nacionalisme (a través de la connexió 

doris-raça ària), explica el fet que molts partidaris del nazisme la defensaren amb 

entusisasme.  

 

 Joseph Vogt abandonà els elements més racistes i nacionalistes de la seua 

producciñ historiogràfica anterior, i s‘orientà cap a l‘estudi de l‘antiga Grècia des d‘una 

nova perspectiva, clarament allunyada (i en certa mesura contrària) dels estudis 

econòmics. Es tracta d‘una línia de recerca que dedica una atenciñ especial a aquells 

aspectes que donaven forma a la concepció moral i filosòfica dels grecs, i que Vogt 

defineix de la següent manera: ―Greeks first developed to the full two specifically 

human tendencies, abstract thought as the basis of all constructive creativity, and the 

ideal of the state as a common and equal commitent for all its members‖ (1975b [1953]: 

1).
552

 A partir d‘aquesta base del ―pensament grec‖, Vogt centra la seua atenciñ cap al 

fet que: ―in the civic society of Athens in the fourth century, they produced a moral 

attitude which recognized philanthropy and education together as the highest human 

values‖, però aquest caràcte ―humanitari‖ dels atenesos xocava fortament amb 

l‘existència de la instituciñ de l‘esclavatge, la qual cosa plantejava un dilema difícil de 

respondre des de la perspectiva de Vogt: ―The problem which I propose to discuss here 

is how the existence of this institution was compatible with the Greek respect for human 

dignity.‖ 1975b [1953]: 4).  

 

Aquesta qüestió és la que guiaria la major part de la investigació de Vogt 

dedicada al tema de l‘esclavitud grega, la qual cosa ens mostra la importància de l‘ideal 

                                                 
551

 Vid. capítols 5. 1. 3 i 5. 1. 5. 
552

 Aquesta cita, i les següents, procedeix de l‘article ―Sklaverei und Humanität im klassischen 

Griechentum‖, Abhandlungen der Geistes- und sozialwissenschaftlichen Klasse, 4, 1953 (Vogt, 1975b). 

Hem fet servir la traducciñ de Thomas Wiedemann a l‘anglès de la recopil·laciñ d‘articles de Vogt 

Sklaverei und Humanität (1965), publicada el 1974 sota el títol, Slavery and the Ideal of Man (Vogt, 

1975a).  
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grec en la seua concepciñ historiogràfica, que podem definir com a ―idealista‖, ja que 

situa el camp de les mentalitats com el subjecte i el motor de la història principal. 

L‘activitat científica de Vogt s‘articula, per tant, com el revers perfecte de la 

historiografia soviètica, i el seu objectiu principal serà el de demostrar que l‘esclavatge 

no tingué un aspecte tan negatiu per a la societat grega com es tendia a pensar, i que en 

aquesta predominaren els casos d‘integraciñ social i d‘humanitat dels amos envers els 

esclaus, i de dignitat humana i fidelitat, dels esclaus envers els seus amos. D‘aquesta 

manera, la ―lluita de classes‖, que constitueix un dels pilars fonamentals de la 

historiografia soviètica, desapareix sota una concepció harmònica dels diferents grups 

socials que constituïen la societat grega, com a parts interdependents d‘un mateix 

organisme. Dins aquesta concepció, Vogt considerava que els amos depenien massa 

dels esclaus per a tractar-los amb una duresa excessiva. Per altra banda, Vogt descriu als 

esclaus com a éssers amb un escàs sentit de la dignitat personal, entre els quals no hi 

havia res semblant a una consciència de classe, i ni tan sols, una solidaritat de classe: 

 

―when we see the general characteristics which Aristophanes attributes to his slaves 

indiscriminately that we realize how lacking in dignity theis slave world is. [...] they have 

practically no sense of community amongst themselves. There is nothing they like better than to 

lower their fellow-slaves in their master‘s eyes by any means possible. The head slave in a 

household can be the worst torment the others have to put up with‖ (1975b [1953]: 8) 

 

El comportament que ens descriu aquí Vogt es correspon a un aspecte de les 

relacions entre els esclaus que no havia sigut destacat per cap autor europeu o americà 

des dels temps de l‘aboliciñ de l‘esclavatge, al segle XIX. La perspectiva de Vogt 

contrasta fortament, no només amb la historiografia marxista, sinó també amb la 

ideologia liberal que havia caracteritzat la major part de la historiografia francesa i 

britànica des de principis del segle XIX. L‘èmfasi dels aspectes més innobles del 

comportament dels esclaus (o d‘una forma més genèrica, els servents) constitueix una 

característica pròpia dels escriptors de les societats esclavistes, com la grega antiga o la 

de l‘Amèrica moderna, però no pas dels règims constitucionals de caràcter liberal de 

l‘Europa contemporània. La ideologia nazi situa a Vogt en una línia interpretativa que el 

separa d‘alguns dels elements bàsics de la ideologia liberal.  
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En relaciñ a aquesta es troba també la interpretaciñ que fa Vogt del ―problema‖ 

d‘explicar l‘existència de l‘esclavatge en una societat que havia arribat a un nivell 

intel·lectual i cultural tan elevat com era la grega. La resolució a aquesta qüestió (que 

molts classicistes no marxistes es plantejaven) es trobava, segons Vogt, en ubicar 

l‘esclavitud grega dins la perspectiva adequada: 

 

―Whoever compares classical Greece with other civilizations and considers how 

difficult progress towards the abolition of slavery was in Western Europe [...] will come to 

appreciate the Greek approach. Nor should we lose sight of the fact that in industrialized 

countries today every productive person is in charge of a machine, which means that he is in 

charge of two or three dozen of invisible technological slaves. All we are concerned with here is 

see this peculiarity of the Greeks in its proper perspective.‖ (1975b [1953]: 25). 

 

L‘esclavatge havia sigut, per tant, una institució tolerada en la major part de 

societats de totes les èpoques, i únicament, havia sigut abolida a l‘Europa occidental en 

una època molt tardana, com a resultat d‘enormes esforços. Això significa que resulta 

injustificat, i fins i tot, absurd, criticar a la societat grega per posseir esclaus. El que 

calia, més aviat, era admirar als grecs: ―for having on the whole treated their slaves so 

liberally‖ (1975: 24). Per altra banda, Vogt dirigeix la seua mirada cap a l‘esclavitud 

grega, com una manifestaciñ del ―vitalisme‖ dels grecs i ―d‘exercici racional del poder‖: 

 

―We can appreciate Greek slavery as due both to that vitallity which demanded that a 

man hava  complete and active life even at the expense of others, and also that a way of thinking 

which looks on power no tas the aimless discharge of brute force but rather a rational instrument 

to bring about order.‖ (1975b: 25). 

 

Ambdós aspectes, vitalisme i organització racional del poder, constitueixen 

principis fonamentals de la ideologia nazi.
553

 Per altra banda, Vogt considera que els 

esclaus havien complit una funció de gran importància en la història de la humanitat, 

per haver permès als grecs lliurar-se de les activitats productives menys creatives, i així 

poder-se dedicar a altres activitats més elevades: 

 

                                                 
553

 L‘organitzaciñ racional del poder constitueix un principi bàsic de totes les ideologies conservadores, 

però els nazis el portaren al seu extrem. Per altra banda, el vitalisme constitueix un dels elements de 

l‘obra de Nietzsche que els nazis utilitzaren d‘una forma més freqüent en els seus discuros polítics. 
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―These forces fundamental to Hellenism succeeded in wresting the miraculous creation 

of the polis and its civilization from the poverty of the land, the inclemency of the climate and 

the opposotion of a hostile world. Slavery and its attendant loss of humanity were part of the 

sacrifice which had to be paid for this achievement.‖ (1975b [1953]: 25). 

 

Vogt adopta, d‘aquesta manera, una de les idees bàsiques que havia caracteritzat 

el pensament humanista entre els segles XV i XVIII, i que diversos autors començaren a 

expressar d‘una forma cada cop més repetitiva al segle XVIII, quan els atacs a aquest 

―paradigma‖ començaren a multiplicar-se per part d‘autors com Hume i Adam Smith.
554

 

Aquest fet ens demostra que Vogt torna a una corrent de pensament pre-liberal, que a la 

historiografia alemanya quedà fossilitzada, com a conseqüència de la seua reacció 

pionera a la ideologia liberal a principis del segle XIX,
555

 i a la seua evolució política i 

historiogràfica posterior.  

 

 

b) Els treballs de Joseph Vogt 

 

 A partir dels plantejaments teòrics als quals hem fet referència, Joseph Vogt 

començà a elaborar una sèrie d‘estudis sobre l‘esclavitud antiga que tindran una enorme 

influència. El primer d‘aquests, és ―Sklaverei und Humanität im klassischen 

Griechentum‖ (1953), en el qual realitza una descripció de situacions procedents de les 

fonts clàssiques en què es manifesten actituds de protecció, fidelitat, afecte, i fins i tot 

estima, en les relacions entre amos i esclaus. En altres paraules, tot un conjunt de 

situacions en què es posava de manifest que la suposada duresa i violència de les 

relacions entre amos i esclaus relatada per molts autors, no era tal. D‘aquesta manera, 

Vogt s‘oposava, d‘una banda, al principi liberal del caràcter intrínsecament immoral i 

negatiu de l‘esclavitud, per si mateixa, i de l‘altra, al principi marxista de la ―lluita de 

classes‖. Vogt seguiria treballant en aquesta línia interpretativa durant els anys següents, 

i que en una conferència presentada el 1958 defensava el seu punt de vista de la següent 

manera: 

                                                 
554

 Una opinió que trobem clarament representada al següent fragment de Ferguson, que presenta una 

notable coincidència amb la concepció de Vogt: ―We feel its injustice; we suffer for the helot, under the 

severities and unequal treatment to which he was exposed: but when we think only of the superior order 

of men in this state; when we attend to that elevation and magnanimity of spirit, for which danger had no 

terror, interest no means to corrupt; when we consider them as friends, or as citizens, we are apt to 

forget, like themselves, that slaves have a title to be treated like men.‖ (Ferguson, 1782 [1767]: 310-311) 
555

 Vid. capítol 5. 1. 3. 
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  ―there is still no straightforward account of the functions of slavery in ancient society 

[...] The Marxist approach to history pays particular attention to slavery, but because it can only 

approach the subject in terms of material production and the creation of a class structure [...] 

often falls prey to a fatal tendency to over-schematization. [...] 

  I intend rather to show how in Greek, and even more in Roman society, slaves had 

certain tasks to perform at crucial times, looking after their masters when they were most 

vulnerable, as babies, children and patients, and how, without reference to any theoretical ideals, 

these relationships could result in intimacy, tust and friendship‖ (1975d [1958]: 103-105)                                         

 

 Vogt s‘inclina, d‘aquesta manera, pel tipus de recerca que havia sigut 

paulatinament abandonada pels estudis sociològics i econòmics que, des de principis del 

segle XIX, havien sigut desenvolupat per autors d‘ideologia liberal i socialista. 

D‘aquesta forma, l‘Acadèmia de Mainz obri diversos camps d‘estudi sobre diversos 

aspectes relacionats amb l‘esclavitud antiga que no havien sigut estudiats fins aleshores. 

En aquest sentit, cal destacar els treballs de F. Bömer sobre la religió dels esclaus grecs i 

romans,
556

 que pràcticament obrin un camp d‘estudi que fins aleshores quasi no s‘havia 

tractat, o els treballs de P. P. Sparanger i el mateix Vogt,
557

 sobre l‘actitud mostrada pels 

amos envers els esclaus a través de la literatura clàssica. Però en tots aquests treballs 

trobem també la mateixa línia interpretativa de Vogt, que trobem resumida a les 

conclusions de la conferència de 1958: 

 

  ―The nurses, teachers and physicians rose to the tasks set them; they formed close 

relationships with their masters, thus overcoming class barriers at their most crucial points. Some 

of them achieved freedom in all formal respects [...] Others, although legally they remained 

slaves, in practice became the partners fo free men in social life. [...] on many occasions real 

humanity prevailed over the callousness oppression. From deep and indestructible human 

feelings, a sort of self-purification of the whole polluted system took place in some small but 

decisive respects, as a reminer of the eternal truth that man is something sacred to man‖ (1975d 

[1958]: 121)                                         

 

 Vogt ens presenta els seus treballs, d‘aquesta manera, com una defensa de la 

condició humana, per damunt de les diferències establertes per la llei (que recorda molt 

a la posiciñ de l‘estoïcisme envers l‘esclavatge). El resultat d‘aquesta concepciñ és que 

es deriva una cara molt més humana i amable de l‘esclavatge de la que trobem entre els 
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 Unterschungen über die Religion der Sklaven in Griecheland und Rom I-IV (1957-1963) 
557

 Spranger: Historische Unterschungen zu den Sklavenfiguren des Plautus und Terenz (1960). 
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historiadors d‘ideologia liberal i socialista des dels inicis del segle XIX, i que en molts 

casos, presenta una notable coincidència amb la visió amable de la institució que 

defensaren els apologetes del sistema del sud dels EUA abans de la Guerra de Secessió.  

 

 Una altra línia de treball en la qual Vogt causaria un gran impacte en la recerca 

sobre l‘esclavitud antiga és el de la reinterpretaciñ del fenomen de les revoltes d‘esclaus 

dels segles II i I a. C. que fa a l‘article: Struktur der antiken Sklavenkriege (1957) 

[―Estructura de les guerres d‘esclaus‖]. Un treball que va específicament dirigit a 

combatre algunes de les posicions defensades pels autors marxistes. Aquest era un dels 

temes que major importància tenia per a la historiografia soviètica, per les seues fortes 

implicacions polítiques i ideològiques en la teoria marxista a la Unió Soviètica. Però en 

contra del que caldria esperar, l‘objecte principal de la ira de Vogt en aquest cas no és la 

historiografia soviètica, sinñ una línia interpretativa que, segons ell, s‘havia anat 

desenvolupant a Alemanya des de la dècada de 1870. El primer representat d‘aquesta 

corrent seria Karl Bücher, que en l‘opuscle sobre les revoltes d‘esclaus que publicà en 

1874, establia un estret paral·lelisme entre el moviment obrer i el socialisme moderns, 

amb les guerres servils. Però encara ―pitjor‖ era per a Vogt, una sèrie d‘estudis que 

havien aparegut publicats amb posterioritat al treball de Bücher, i que ens descriu de la 

següent manera: 

 

  ―A. Rosenberg [...] for no particular reason he associates the attempted revolution of the 

Gracchi with the ‗diffusion of Greek socialist ideas in Italy‘, and Aristonicus‘ state with ‗the 

connections of the ―Red International‖ of the ancient world‘ (pp. 58ff.). Later ancient history was 

modernized in a totally uncritical way by U. Kahrstedt [...] he sees ‗a consciously proletarian 

movement spanning the entire world‘arising in the second and first centuries B. C. (p. 99). He 

talks in terms of Boschevism in Sicily (p. 125) and ascribes to Spartacus ‗a complete proletarian 

communist state in Bruttium‘ (p. 127).‖ (1975c [1957]: 85). 

 

 Els dos treballs que cita aquí Vogt,
558

 i altres dos als quals fa menció (i que 

defensen una posiciñ similar), ens transmeten la sensaciñ d‘una ―desviaciñ‖ progressiva 

dels historiadors d‘ideologia socialista o comunista cap a un ―modernisme‖ injustificat. 

Però si ens fixem en les dates de publicació dels treballs que cita Vogt, descobrim que 

tots ells foren publicats en la dècada de 1920, això és, durant el període de la República 
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 A. Rosenberg: Geschichte der römischen Republik (1921), U. Kahrstedt: Göttisngische gelehrte 

Anzeigen 188 (1926). 



981 

 

de Weimar en què predominaren els governs del partit socialdemòcrata, el partit nazi 

encara no ocupava un lloc significatiu en la política alemanya, i l‘extensiñ de la 

Revolució comunista soviètica a Alemanya encara semblava una idea factible. Els 

escrits que cita Vogt estan elaborats des d‘una perspectiva clarament modernista, però 

aquesta es deriva de la perspectiva que predominava en la historiografia acadèmica de 

l‘època. En aquest sentit, cal tenir en compte que la comparaciñ més influent entre el 

socialisme modern i els moviments socials de l‘antiguitat era el treball de Robert von 

Pöhlmann: Geschichte der sozialen Frage und des Sozialismus in der antiken Welt 

(1893), que era d‘ideologia més aviat conservadora, i clarament contrària al socialisme. 

Per altra banda, l‘obra de Bücher que cita Vogt fou elaborada durant els anys de 

joventut d‘aquest, quan encara no havia adoptat la perspectiva primitivista que 

caracteritzarien els seus estudis posteriors. En altres paraules, Vogt ens transmet aquí 

una relació que estableix aquí Vogt entre ideologia socialista o comunista i modernisme 

que no es correspon a la realitat. 

 

 En tot cas, el que ens interessa destacar més aquí és que aquesta referència 

bibliogràfica de Vogt ens permet observar quina fou la motivació principal que el portà 

a elaborar aquest article sobre ―l‘estructura de les guerres servils‖: rebatre la 

identificaciñ que molts contemporanis seus establiren entre les revoltes d‘esclaus de 

l‘antiguitat i el moviment obrer de l‘època contemporània. La comparaciñ entre ambdñs 

moviments tenia certa importància, si tenim en compte el simbolisme que havia tingut 

entre els socialdemòcrates i comunistes la revolta d‘Espartac, i les implicacions 

polítiques que tenia a la Unió Soviètica la identificació entre els esclaus antics i el 

proletariat contemporani. Per a rebatre aquest tipus d‘interpretacions, Vogt realitza una 

lectura historicista del fenomen de les revoltes servils fortament lligada a la 

interpretaciñ transmesa per les fonts clàssiques, i clarament oposada al tipus d‘anàlisi 

estructuralista que trobem entre els marxistes soviètics. Aquest fet ens demostra que 

l‘oposiciñ que enfronta a Vogt dels seus contemporanis marxistes, és molt més profunda 

que la que separava a Eduard Meyer de Karl Bücher en la dècada de 1890, ja que 

aquests últims compartien una anàlisi materialista de l‘estructura socioeconòmica, 

fortament deslligada de la narració històrica de les fonts clàssiques. La utilització 

d‘aquests plantejaments porta a Vogt a incorporar en la seua explicaciñ de les guerres 

servils els discursos elaborats per Posidoni (a Ateneu i Diodor de Sicília) i Apià (a les 

Guerres civils) amb molt pocs canvis, d‘una forma molt semblant al que trobem en la 
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pràctica historiogràfica anterior al segle XIX. Així, segons Vogt, les causes de l‘esclat 

de les revoltes servils serien: 

 

- La destrucció del sistema de regnes hel·lenístics per part de Roma, i la forta 

inestabilitat social i política que segueix a aquesta (Vogt, 1975c [1957]: 85). 

Un discurs que es troba present a les obres de Polibi, Posidoni, Apià i Diodor 

de Sicília. Tots ells, autors d‘origen hel·lenístic que, tot i mostrar-se 

partidaris de l‘hegemonia romana, es mostren crítics amb molts aspectes de 

la seua expansió. 

- El fort increment dels nombres d‘esclaus durant aquest període, i 

l‘empitjorament de les seues condicions de vida (Vogt, 1975c: 41, 44). Un 

discurs clarament derivat de Posidoni. 

- L‘expansiñ econòmica d‘una classe de ―capitalistes‖ que no mostraren 

escrúpols en la concentraciñ massiva d‘esclaus, i en el tracte inhumà dels 

mateixos (Vogt, 1975c: 49). Interpretació derivada de la crítica de Posidoni a 

l‘actuaciñ de la classe dels cavallers a Sicília, i de Tiberi Grac en el camp 

itàlic. En tot cas, la crítica a la classe dels ―capitalistes‖, que no ens trobarem 

mai a l‘obra de Rostovtzeff, ens permet establir un llaç de continuïtat entre la 

ideologia antiliberal de Meyer, i el nazisme de Vogt. 

- L‘actuaciñ dels pirates, que contribuïren a augmentar el nivell d‘inestabilitat 

social i política (Vogt, 1975c: 87). 

- Les xarxes de comunicació dels esclaus de diferents indrets, a través dels 

esclaus missatgers i dels pirates, que van permetre que després de l‘esclat de 

la revolta en un indret, es multiplicaren les revoltes en altres zones 

geogràfiques (Vogt, 1975c: 88). 

 

Les causes esgrimides per Vogt ens posen de manifest la seua dependència dels 

discursos elaborats per les pròpies fonts clàssiques, i quina és la seua metodologia 

historiogràfica, que és de caràcter positivista i historicista. Vogt renuncia de forma 

deliberada a qualsevol anàlisi de caràcter estructuralista, la qual cosa porta a la situació 

paradoxal de que, de fet, la seua narració dels fets no invalida els punts essencials de les 

principals explicacions marxistes. És a dir, la interpretaciñ de Vogt s‘oposa de forma 

directa a la idea de l‘existència d‘un moviment obrer coordinat a l‘antiguitat, com 

alguns contemporanis havien defensat, però com hem vist més amunt, els propis 
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marxistes soviètics abandonaren a aquest tipus d‘explicacions en la dècada de 1930, a 

partir de l‘adopciñ de la interpretaciñ primitivista del món antic com a doctrina a seguir. 

Aquesta línia interpretativa no arribarà a ser refutada de forma directa per Vogt, però sí 

per altres autors de la mateixa època, que sñn els que provocaran l‘esclat de la fase més 

intensa del debat sobre l‘esclavitud antiga.  

 

 

6. 4. 4. LA REACCIÓ A LA INTERPRETACIÓ “ESCLAVISTA” DEL MÓN 

ANTIC 

 

 

a) “Una sobredosi d’esclavitud” 

 

 L‘any 1958 aparegué publicat un article de Chester G. Starr titulat: ―An 

Overdose of Slavery‖ (―Una sobredosi d‘esclavitud‖), en el qual defensa la tesi de que la 

historiografia contemporània atribuïa una importància excessiva al paper de l‘esclavatge 

al mñn antic, que no es corresponia amb la realitat històrica. En opiniñ de Starr: ―Our 

views of ancient economic and social development, in sum, suffer from a bad overdose 

of slavery‖ (1958: 18). D‘aquesta forma, l‘historiador nord-americà recull una idea que 

ja havia defensat Eduard Meyer a finals del segle XIX, però al mateix temps, es 

converteix en un dels iniciadors de l‘important debat sobre el paper de l‘esclavatge a 

l‘economia antiga que es desenvoluparà entre les dècades de 1960 i 1970. Un debat que 

es produeix com a conseqüència de la confluència del desenvolupament progressiu de 

dues corrents interpretatives radicalment oposades (la ―reduccionista‖ i la marxista). 

Dues corrents que, com hem vist, es desenvoluparen de forma paral·lela des de finals 

del segle XIX, sense arribar a produir cap confrontació significativa fins a la dècada de 

1950. A partir d‘aquesta dècada, en canvi, es comença a produir l‘apariciñ d‘articles 

amb voluntat polèmica dins les revistes preferides d‘una o altra corrent, la qual cosa 

desembocarà en el període principal del debat, que són les dècades de 1960 i 1970. 

 

 Per altra banda, l‘article de Starr marca l‘inici del que nosaltres hem interpretat 

com un canvi de paradigma (d‘acord amb la teoria de Kuhn), pel que fa a la 

interpretaciñ general de l‘esclavitud antiga en el camp de la historiografia acadèmica. 

Eduard Meyer fou el primer autor en establir les bases del nou ―paradigma‖, però aquest 
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no començarà a substituir la interpretaciñ ―esclavista‖ del mñn antic fins a la dècada de 

1970, en què es comencen a produir una sèrie de signes que semblen apuntar en aquest 

sentit, com veurem al capítol següent. Aquest últim aspecte atorga un gran interès al 

treball de Starr, com a pioner d‘un canvi de paradigma, i per aquest motiu, resulta de 

gran interès estudiar les circumstàncies historiogràfiques i ideològiques que donaren 

lloc a l‘article de Starr. En aquest sentit, resulta important destacar que l‘escola 

historiogràfica contra la qual presenta una major animadversiñ Starr al llarg de l‘article 

és la marxista, a la qual es refereix amb un menyspreu inequívoc amb l‘expressiñ de: 

―Marxist totalitarianism‖ (Starr, 1958: 31).  

 

La dècada de 1950 constitueix el punt àlgid de la Guerra Freda. Entre els anys 

1950 i 1953 es desenvolupà la guerra de Corea, durant el transcurs de la qual es posaren 

de manifest tres aspectes de gran importància: la possessiñ d‘armes atòmiques per part 

de la URSS (i per tant, la seua capacitat de desafiar militarment als EUA), la gran 

capacitat d‘expansiñ del comunisme (que aleshores semblava impossible d‘aturar), i la 

força del nou règim comunista xinès (instituït com a tal, el 1949). La reacció del govern 

i importants estrats de la societat nord-americana, davant d‘aquesta expansiñ del poder 

comunista, fou, en bona mesura, semblant a la del règim soviètic durant les dècades de 

1930 i 1940. Entre els anys 1950 i el 1956, el senador McCarthy, i altres membres del 

poder polític i judicial nord-americà denunciaren el perill de ―conspiraciñ comunista‖ 

que patien els Estats Units, i iniciaren una política de repressió als membres i 

simpatitzants del Partit Comunista nord-americà, primer, i a tots aquells que eren 

sospitosos de mantenir alguna vinculaciñ amb aquest, més tard. A partir d‘aquesta 

política de repressiñ ideològica dirigida des de l‘estat, es produí una extensiñ de 

l‘animadversiñ de gran part de la societat americana cap a la ideologia comunista (i per 

extensió, també a la socialdemòcrata), que arriba fins als nostres dies, i a un clima de 

tensiñ i d‘acusacions mútues. El camp de la historiografia també es veuria fortament 

afectat per aquest clima. Al discurs presidencial pronunciat a una de les reunions anuals 

de l‘American Historical Association, C. Read establia que una de les ―missions 

principals‖ de la historiografia americana era la ―lluita contra el comunisme‖.
559

 En 

1952, el conegut historiador M. I. Finley fou expulsat de la Universitat de Rutgers per la 

seua ideologia esquerrana, i en 1954 fou interrogat per suposada pertinència al Partit 

                                                 
559

 C. Read: ―Social Responsabilities of the Historian‖, dins American Historical Review, 1950, p. 3 i 

següents (apud. Mazza, 1979: XIV). 
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Comunista. L‘any 1955 Finley decidí abandonar els Estats Units, i instal·lar-se a 

Anglaterra, on passaria la resta de la seua vida. 

 

Una altra de les víctimes de la caça de bruixes seria el novel·lista Howard Fast, 

que en 1950 fou empresonat per formar part del Partit Comunista, i negar-se a divulgar 

els noms de suposats simpatitzats de la causa comunista.
560

 Durant els tres mesos que 

Fast passà a la presó, escrigué la novel·la Spartacus, publicada el 1951, i base de la 

famosa pel·lícula dirigida per Stanley Kubrick que porta el mateix nom. A la novel·la 

de Fast, els esclaus es converteixen en un model de moralitat i camaraderia, mentre que 

les classes altes romanes es converteixen en el seu oposat: un exemple constant de 

corrupciñ moral i política. Espartac té clar, des d‘un principi, que vol lluitar pel seu 

alliberament, i el dels seus companys d‘infortuni. La novel·la d‘Espartac no constitueix 

un treball d‘historiografia (i per tant, no pot ser sotmesa a la crítica), però ens demostra 

el caràcter fortament simbòlic que tenia l‘esclavitud antiga, i figures com la d‘Espartac, 

per a molts comunistes i socialistes de l‘època. 

 

L‘article del també nord-americà, Chester G. Starr (1914-1999), s‘insereix 

plenament en aquest context. La ideologia de Starr no era la mateixa a que la de Vogt, ja 

que alguns anys més tard publicaria The Origins of Greek Civilization (1961), on 

elaborava una crítica sistemàtica de la interpretació racista dels orígens de la cultura 

grega (Ober, 1999). A pesar d‘això, no hi ha dubte que en l‘article de 1958, el que 

guiava a Starr era una forta motivació anticomunista. Cap a la dècada de 1930, la 

historiografia soviètica havia començat a referir-se a totes les societats de l‘antiguitat 

amb el nom de ―societats esclavistes‖. Però l‘article de Starr es dirigeix sobre tot, contra 

el tipus d‘interpretaciñ del mñn antic defensada per marxistes de l‘àmbit anglosaxñ,
561

 

com V. Gordon Childe, George Thompson, Benjamin Farrington i F. W. Walbank, entre 

els quals l‘esclavatge jugava un paper fonamental per a entendre el caràcter de les 

civilitzacions clàssiques, tant a nivell econòmic, com ideològic (és a dir, tant a nivell 

infraestructural, com superestructural), com hem vist més amunt.
562

 Starr planteja el seu 

                                                 
560

 Concretament, es tractava de la llista dels contribuents a una associació de recolzament als refugiats de 

la Guerra Civil espanyola. 
561

 ―Unfortunatelly I can follow the great interest of Russian historians in the subject of slavery (in 

Vestnik Drevnev Istorii) only at second hand.‖ (Starr, 1958: 19, nota al p. 4). 
562

 Vid. capítol 6. 3. 4. 
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article, fonamentalment, com una reacciñ a la interpretaciñ de l‘evoluciñ històrica 

aportada per aquests autors, com podem observar a continuació: 

 

  ―When one compares ancient and modern economic institutions, the differences are 

many and deep. One of the most obvious is the appearance of slavery virtually everywhere 

among those societies that rose from simple village to civilization. [...] My purpose here is to 

look the institution in the ancient world as a whole and to suggest that analysts of economic 

history must be very much on their guard to speak precisely and soberly about the purposes, 

character, and influence of ancient slavery. Unfortunatelly not even specialists in the field are 

always careful tu weigh the ancient sources, and economic historians not well acquainted with 

the evidence may easily fall into serious error.‖ (1958: 17). 

 

 Així, segons Starr, la importància tradicionalment atribuïda a l‘esclavatge en 

l‘antiguitat era un tema que calia revisar de forma acurada. Segons Starr, la interpretació 

adequada del paper de l‘esclavatge a l‘antiguitat es podia trobar a treballs com el de 

Westermann (1955), però sobre tot, el de Meyer: ―Most notable among those who have 

seen ancient slavery in its proper light was the great German scholar, Eduard Meyer, 

„Die Sklaverei im Altertum‟ ‖ (1958: 17). Starr considera evident, a partir de la lectura 

de Westermann i Meyer, que la concepciñ, segons la qual, les societats de l‘antiguitat 

s‘havien basat el treball dels esclaus, resultava errònia, com podem observar a 

continuació: 

 

  ―In the following remarks we must consider, first, why modern scholars are likely to 

misinterpret the pattern of ancient slavery [...] Slaves, as we shall see, ocurred as a rule mainly in 

ancient commerce and industry but were not dominant even there; agriculture, which was the 

basic economic activity, nowhere rested on slave labor permanently. [...] the great slave gangs of 

the late Roman Republic must be examined as a partial exception due to special circumstances 

[...] It is not my intent to apologize for ancient slavery nor to deny its widespread occurrence, but 

rather to counter a common tendency to explain all ―bad‖ aspects of antiquity by the presence of 

slaves. Our views of ancient economic and social development, in sum, suffer from a bad 

overdose of slavery‖ (1958: 17-18). 

 

 El fragment citat constitueix una clara representació, no només de la 

interpretaciñ personal de Starr del problema del paper de l‘esclavatge a les economies 

de la l‘antiguitat (que aquesta no resultava fonamental), sinñ també de les seues 

motivacions teòriques. Starr indica que no era la seua intenciñ ―to apologize for ancient 
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slavery nor to deny its widespread occurrence‖, però el cert és que realitza una negació 

sistemàtica de tots els efectes negatius que altres autors havien vinculat a la seua 

existència. Per altra banda, entre les fonts utilitzades per Starr al llarg de l‘article, es 

troben els treballs de Meyer (1898), Sargent (1925), A. H. M. Jones (1956), i 

Rostovtzeff (1981 [1926]), i Westerkann (1955). Les úniques referències que trobem a 

l‘article d‘autors que no compartien els principis de la ―corrent reduccionsta‖ es 

refereixen a autors marxistes com Walbank i Farrington, per a criticar les seues 

posicions. Tot sembla indicar que Starr, de la mateixa manera que les seues fonts, també 

pretenia ―salvar‖ la imatge idealitzada que tenia de l‘antiguitat clàssica de la presència 

inquietant de la institució esclavista.  

 

 Però si l‘esclavatge no havia tingut paper essencial a l‘economia antiga, perquè 

havia sigut sostinguda aquesta tesi d‘una forma tan generalitzada, i durant tant de 

temps? La conclusiñ de Starr és que devien existir motivacions ―externes a la ciència‖, 

fonamentalment de caràcter ideològic, que havien portat als historiadors a exagerar el 

paper de l‘esclavatge a l‘antiguitat: 

 

  ―When an erroneous view about some aspect of history is widely and tenaciously held, 

we may expect to discover compelling reasons of an extraneous character. In particular, the work 

of the scholar often reflects the ideological currents of the day. Several such currents, of diverse 

origin, have combined to warp our understanding of ancient slavery.‖ (1958: 18) 

 

 La primera d‘aquesta d‘aquestes tendències, havia sigut la d‘interpretar 

l‘esclavitud antiga sota la influència de la moderna: ―Here an obvious color difference 

marked off slave from free; slavery was a permanent status, out of which few could 

hope to rise by manumission; and the slave was distinguished from the free man by a 

tremendous cultural cleft.‖ (1958: 18). La visiñ contrària és la que trobem en els treballs 

de Zimmern (1909), Westermann (1942, 1943, 1945a) i Vogt (1953, 1958), en els quals 

els esclaus grecs i romans (especialment dels primers) són presentats en una mena de 

situaciñ que es trobava entre ―l‘esclavitud i la llibertat‖, amb grans espais d‘autonomia 

d‘acciñ de l‘esclau, que a vegades incloïen la possessiñ de certes propietats, i gairebé 

sempre, la possibilitat d‘obtenir la llibertat. Els amos, a més a més, demostren tenir una 

gran confiança en els seus esclaus, i els arribarien a atorgar ocupacions de gran 

responsabilitat. La situació dels esclaus grecs seria, per tant, radicalment diferent a la 
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dels esclaus de l‘Amèrica moderna. Però en l‘àmbit historiogràfic, existia un altre 

element que encara tenia una major importància, segons Starr: 

 

  ―A second major reason for our view of ancient slavery is the fact that the contemporary 

view of the ancient world was largely set in the early part of the nineteenth century, and in its 

Greco-Roman aspect has been subject only to minor modifications since that time. This was the 

period of Wilberforce and the successful agitation to end slavery in the British colonies [...] most 

men found it impossible to justify slavery wherever they stumbled upon in history. [...] they 

found it necessary to condemn slavery root and branch and attributed to its corrupting influence 

all the social ills of the ancient world.‖ (1958: 19) 

 

 Aquí Starr destaca un dels aspectes que hem estudiat en la nostra recerca. El 

fervor abolicionista portà a molts historiadors del segle XIX a contemplar l‘esclavatge, 

com l‘origen de ―tots els mals‖ de les societats de l‘antiguitat. Treballs com els de 

William Blair (1833) i Henri Wallon (1847) , són la representació paradigmàtica 

d‘aquesta tendència. Però al mateix temps, la nostra recerca també ens han mostrat que 

els orígens d‘aquesta tendència historiogràfica sñn molt més llunyans, i tenen molt més 

a veure amb els orígens de la ideologia liberal (que es troben al segle XVIII), que en el 

moviment abolicionista pròpiament dit. Una conclusió a la qual no podia arribar Starr, 

perquè la seua única font en l‘establiment d‘aquesta tesi sobre els orígens de la recerca 

moderna sobre l‘esclavitud antiga són dues referències de Westermann (1955: 128, 152-

153) al treball de Wallon (1847). Aquest fet ens posa de manifest que les fonts de Starr 

per a establir aquesta anàlisi historiogràfica resultaven insuficients. Per altra banda, 

considerem incorrecta la suposiciñ, segons la qual, la vinculaciñ d‘una corrent 

historiogràfica a una determinada ideologia, resulta suficient per a invalidar els seus 

plantejaments.
563

 Una pràctica que encara es fa més evident quan Starr es dirigeix a la 

historiografia marxista, a la qual oposa la seua crítica més contundent. En aquest camp, 

Starr no només es constata l‘existència d‘una influència ideològica, sinñ també una 

actitud dogmàtica: 

 

  ―Karl Marx [...] viewed the industrial worker of his day as a wage slave. Marxist 

popularizers of more recent generations have tended strongly to read back the theories of their 

teacher into ancient slavery and so have magnified the effects fo slavery in the ancient world. 

[...] the presence of slavery in antiquity [...] is a simple explanation for the low level of ancient 

                                                 
563

 Un error en el qual també cau Finley (1982), com hem indicat més amunt, per a defensar, precisament, 

la tesi contrària a la de Starr. 
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technology; slaves were uninteressed in improving their techniques [...] To Marxists of more 

general interests, slavery was the basic flaw of classical civilization‖ (1958: 19). 

 

 La descripció que fa Starr de la historiografia marxista resulta certa en certs 

aspectes, però també resulta errònia en altres. No resulta clar del tot a què es refereix 

Starr quan indica que Marx ―viewed the industrial worker of his day as a wage slave‖, 

però l‘estudi que hem realitzat ens demostra més aviat el contrari: és a dir, que en una 

època en què molts intel·lectuals traçaren analogies entre l‘esclavitud antiga i el 

proletariat modern, Marx es trobà entre els autors que mostraren una major distància 

respecte a aquesta concepció. Al text de les Formen Marx critica de forma explícita el 

fet que historiadors com Mommsen traçaren aquest tipus d‘analogies, i més tard, Meyer 

defensaria de nou aquesta analogia, en contra de la concepció més diferenciadora 

(―primitivista‖) d‘autors com Engels i K. Bücher. Per altra banda, resulta encertada la 

frase: ―Marxist popularizers of more recent generations have tended strongly to read 

back the theories of their teacher‖. Aquest fet es fa especialment evident en el cas de la 

historiografia soviètica durant la dècada de 1930, amb la seua tornada als textos de 

Marx, i sobre tot Engels, i amb l‘establiment de la interpretaciñ primitivista com a base. 

Però aquesta tornada als ―clàssics‖ del marxisme només afectaria parcialment a 

l‘adopciñ d‘una determinada interpretaciñ del paper de l‘esclavatge a l‘antiguitat, ja que 

aquesta ja es trobava operativa en la historiografia liberal, i havia sigut defensada 

exactament en els mateixos termes per Karl Bücher. La intervenciñ d‘aquest, i la 

resposta de Meyer, a finals del segle XIX, afectaren en bona mesura a la forma en què 

seria interpretat L‟origen de la família pels marxistes soviètics i occidentals durant la 

dècada de 1930.  Per altra banda, la tesi del retardament tecnològic, que constitueix una 

de les tesis principals de la historiografia marxista del segle XX, tot i que es troba 

present a El Capital, procedeix, en realitat, de l‘economista liberal John Elliot Cairnes, 

com hem vist més amunt.  

 

A pesar d‘això, cal admetre l‘existència d‘una certa dependència dogmàtica del 

marxisme, que es deriva de la forta vinculació que existeix entre teoria històrica i acció 

política present en el pensament marxista, de tal manera, que si les premisses de 

l‘evoluciñ històrica es demostraven falses, la revoluciñ proletària o el règim establert a 
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la URSS, deixaven de ser necessaris.
564

 Aquest fet condiciona inevitablement la 

historiografia marxista, però al mateix temps, cal tenir en compte també que la gran 

majoria de les premisses mantingudes pels historiadors marxistes respecte a l‘esclavitud 

antiga procedeixen de la interpretaciñ de l‘economia política liberal del fenomen des 

dels temps d‘Adam Smith, com hem vist al llarg de la nostra recerca. Per aquest motiu, 

historiografia liberal i marxista, presenten notables coincidències en aquest sentit. Un 

fet que és constatat per Starr, però que aquest no arriba a explicar-se del tot: 

 

  ―Although Marxists give the most succint expression of the idea that slavery was ‗the 

basis of Greek and Roman civilization‘ [...] on this concept bourgueois and Marxists historians 

tend to see eye to eye. Impelled often by their inheritance of humanitarian and Christian motives 

and perhaps influenced too by the persuasive tenor of Marxist thought, students of the ancient 

world commonly assert that its economics and culture depended on slavery, and that this slavery 

was a totally ‗bad thing‘.‖ (1958: 20). 

 

 El fragment ens demostra que Starr no és conscient de que la coincidència dels 

historiadors liberals i marxistes en aquest camp, no és el resultat d‘una influència dels 

marxistes sobre la historiografia liberal, sinñ tot el contrari: fou el llegat de l‘economia 

liberal el que portà al marxisme a adoptar la mateixa interpretació del fenomen, com ens 

ha mostrat la nostra recerca. Per altra banda, tampoc foren únicament motius de caràcter 

―humanitari‖, el que portà als liberals a realitzar aquesta interpretaciñ del paper de 

l‘esclavatge a l‘antiguitat, sinñ que en aquesta tingueren una gran importància 

determinats debats de caràcter ideològic, polític i econòmic, l‘origen dels quals arranca 

del segle XVIII.
565

 Però els plantejaments ―idealistes‖ dels quals parteix Starr, 

difícilment el podien portar a establir una anàlisi diferent de l‘evoluciñ historiogràfica 

en aquest camp. A pesar d‘això, cal destacar el paper de l‘article de Starr en haver posat 

sobre avís, per primer cop, de les possibles ―desviacions‖ de la historiografia 

contemporània en aquest camp d‘estudi. 

 

 Un cop establerta la crítica a la historiografia moderna, Starr dirigeix la seua 

atenció cap a la informaciñ disponible sobre la situaciñ real de l‘esclavitud antiga. En 

aquesta part del seu article, la seua font principal és Westermann, al qual utilitza per a 

documentar diferents testimonis en els quals es posa de manifest l‘escassa presència 

                                                 
564

 Vid. capítol 6. 3. 1. 
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 Aquesta també constitueix una de les tesis principals de la nostra recerca. 
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d‘esclaus a l‘Egipte hel·lenístic, i que a la Grècia antiga hauria tingut una presència 

menor del que es tendia suposar (Starr, 1958: 20-21). La primera dada a destacar, en 

aquest sentit, és el període arcaic, durant el qual, segons el testimoni d‘Homer, resultava 

evident que els esclaus haurien tingut una importància menor, en el conjunt de 

l‘economia. Per altra banda, d‘acord amb la lectura historicista de Meyer i Westermann, 

Starr indica que el gran creixement del treball esclau s‘hauria produït: ―with the 

industrial and commercial expanson of the Greek cities from the seventh century B.C. 

onward.‖ (1958: 21). És a dir, l‘augment del treball esclau es produiria per 

circumstàncies històriques particulars de creixement econòmic, i no com la 

conseqüència lògica d‘una evoluciñ que s‘havia de produir necessàriament (com 

defensaven els marxistes). En tot cas, fins i tot aquí, Starr indica que: ―Nowhere, 

however, in the ancient world is there solid evidence fro the common view that industry 

and commerce, at least, must have rested primarly on the backs of slaves.‖ (1958: 21). 

Starr admet que existeixen nombroses evidències documentals de la utilització massiva 

dels esclaus en diversos sectors de l‘economia àtica i romana, però tot seguit afegeix: 

―Yet in realizing that slave labor was employed at times on a large scale, one must not 

rush to the generalization that it was basic.‖ (1958: 21). Per a justificar aquesta tesi, 

Starr utilitza un testimoni epigràfic recollit a les Inscriptiones Graecae (374. 5-10) en el 

qual es dñna notícia de que en l‘edificaciñ de l‘Erectèon d‘Atenes van treballar 16 

esclaus, 35 metecs i 20 ciutadans. Starr extreu aquesta font de Westermann (1955: 12), 

el qual l‘havia extret de l‘article de Zimmern (1909b: 7-8), el qual l‘havia extret, al seu 

temps, del llibre de Francotte: L‟industrie dans la Grèce antique (1900-1901). Un cop 

citat aquest exemple, Starr introdueix immediatament la conclusió del treball de Sargent 

(1925), segons el qual es feia necessari reduir la proporció de la població esclava de 

l‘Àtica: ―to far less than half the population, probably one third or one quarter at 

most.‖ (1958: 22).  

 

Per altra banda, Starr afegeix que durant la major part de la història antiga, el 

treball esclau mai hauria ocupat un lloc destacat a l‘activitat agrícola (1958: 22). Segons 

Starr, l‘escassa presència del treball esclau en l‘àmbit agrícola s‘explica pel fet que al 

mñn antic l‘explotaciñ agrícola predominant hauria sigut de caràcter intensiu: és a dir, 

les petites parcel·les cultivades per una família, en les quals: ―the employment of 

additional capital in the form of slaves was not likely to be remunerable.‖ (1958: 23). 

Aquest fet no entrava en contradicciñ amb el fet que moltes d‘aquestes famílies 
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camperoles puguen ser considerades, des del punt de vista legal, com a ―serfs‖. Però 

aquestes sempre disposarien d‘unes terres per cultivar que, d‘alguna manera, sentiren 

com a pròpies, en contrast amb els autèntics esclaus. Per altra banda, Starr admet que, 

de tant en tant, apareix a les fonts algun camperol independent que posseïa ―a slave or 

two‖, però que fins i tot en aquests casos: ―where we think we see „slaves‟, we must look 

carefully to determine if the peasants in question were not legally serfs.‖ (1958: 24). En 

contrast amb l‘agricultura, Starr considera que a la ―indústria‖ i el comerç sí que hauria 

resultat profitosa la utilitzaciñ d‘esclaus, si aquests es podien obtenir a baix preu, per a 

augmentar la producció. Aquestes condicions apareixerien, segons Starr, a la Grècia 

dels segles VII i VI a. C. (1958: 24). Però a pesar d‘aquesta important presència de 

l‘esclavatge en el sector ―industrial‖, Starr recorda que el sector de l‘economia més 

important de les societats de l‘antiguitat sempre hauria sigut l‘agrícola, i que per tant: 

―the argument that ancient societies rested upon slaveholding must fall to the ground.‖ 

(1958: 22). 

 

 La única excepció a aquest panorama general que ens ofereix Starr, hauria sigut 

el de la Roma republicana dels segles II i I a. C. Però en aquest cas, Starr insisteix en la 

idea (que ja hem trobat en diversos dels autors tractats més amunt), segons la qual, el 

gran augment del nombre d‘esclaus que es produí en aquest període fou el resultat de 

circumstàncies històrico-polítiques molt especials, i no el resultat d‘una evolució lògica 

(com defensaven els marxistes). La llarga sèrie de victòries i conquestes militars de 

Roma, aportaria al territori itàlic i sicilià un gran nombre d‘esclaus a baix preu, que 

degut a l‘escàs nivell de desenvolupament comercial i ―industrial‖ de Roma, serien 

utilitzats en l‘àmbit agrícola. Les conquestes romanes aportaren, per altra banda, el 

capital necessari per a mantindre aquestes ―bandes d‘esclaus‖ que treballaven els camps 

i cuidaven els ramats dels grans propietaris romans (1958: 26).  Però tan bon punt 

aquestes circumstàncies ―especials‖ desaparegueren, amb l‘establiment de la pax 

romana per part d‘August, l‘afluència d‘esclaus disminuí, i per tant, la seua utilitzaciñ 

resultà molt menys rentable, la qual cosa repercutí en la desaparició progressiva del 

treball esclau a l‘agricultura romana (1958: 28).  

 

 Finalment, Starr considera també excessiva, la importància atribuïda per molts 

autors (com els marxistes Farrington i Walbank), a la influència de l‘esclavatge en la 

falta d‘innovaciñ tècnica de l‘antiguitat (en comparaciñ a l‘època moderna), la filosofia, 
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o els comportaments socials (1958: 29). Aquí Starr critica la teoria del ―menyspreu del 

treball entre els antics‖, com podem observar a continuaciñ:  

 

  ―one must not easily fall into the trap of assuming that slaves did all the hard work of 

the age and that work therefore had an ignoble air. [...] the ancient thinkers whose works have 

survived came almost entirely from the upper clases and spoke primarly –and frankly –to them in 

turn. 

 Wherever we hear the voice of what may be termed the ‗middle classes‘ of the cities, as on 

inscriptions and the reliefs of tombstones, we find a rather attitude to work.‖ (1958: 29). 

 

 Starr es converteix d‘aquesta manera, en un dels pocs historiadors en qüestionar 

la teoria del ―menyspreu del treball entre els antics‖. Altres autors que també la 

criticaren (destacant el caràcter aristocràtic de fonts com Xenofont, Plató i Aristòtil), 

foren Cavalcanti (al segle XVI), i Wallon, Ciccotti i Meyer al segle XIX, cada un d‘ells 

per motivacions ideològiques de caràcter diferent. A pesar d‘això, aquesta actitud 

sempre ha sigut minoritària, i el que ha predominat ha sigut la interpretació de la visió 

dels filòsofs socràtics, com l‘expressiñ de la ideologia de la majoria dels ciutadans 

atenesos (i  per extensió, de tota la Grècia antiga).
566

   

 

Per altra banda, Starr considera també incorrecta la concepció, segons la qual, la 

utilitzaciñ de la mà d‘obra esclava es trobaria al darrere del retardament tecnològic de 

l‘antiguitat. Teoria que Starr atribueix al marxista Ciccotti, i no a Cairnes (que sembla 

que desconeixia). Segons Starr, no existia cap evidència de que els esclaus hagueren 

provocat aquest endarreriment, sinñ tot el contrari, que la utilitzaciñ d‘aquests hauria fet 

possible alguns dels escassos avanços del món antic en tecnologia (1958: 30). 

 

A partir de totes aquestes dades, la conclusió final a la qual arriba Starr és la 

següent: 

 

  ―A great mass of rash generalities studs most modern discussions of ancient slavery. [...] 

an effort has been made to show in some detail the historical and locical bases must impel 

careful students to limit the effect of slavery on ancient economic development [...] 

  In general, however, I would urge that one view ancient slavery without the blikners of 

nineteenth-century humanitarianism or twentieth century Marxist totalitarianism. In the most 
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 Vid. capítol 3. 1. 2. 
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advanced economic centers slavery certainly was a means of providing additional power and so 

increased production [...] Yet nowhere, not even in the late Roman Republic, does evidence 

show all the work. [...]  

  From our point of view [...] the class system of ancient society, divided as it was 

between a small aristocracy and a great mass of laborers, affected far more free men than 

slaves.‖ (1958: 32). 

 

 

 Les conclusions de Starr ens mostren, en primer lloc, que el seu objectiu 

principal és el d‘invalidar la interpretaciñ marxista. En aquest sentit, la seua 

recomanaciñ és taxativa: aquesta, simplement, calia ser abandonada (―I would urge that 

one view ancient slavery without the blikners of [...] twentieth century Marxist 

totalitarianism‖). Si tenim en compte l‘any en què apareix publicat l‘article de Starr, 

sembla evident que la seua recomanaciñ ―d‘abandonar el marxisme‖, s‘inscriu en el 

mateix context en què el president de l‘American Historical Association, C. Read,  

afirmava que una de les ―missions principals‖ de la historiografia americana era la 

―lluita contra el comunisme‖.
567

 Però, de fet, la crítica de Starr no arriba a invalidar 

algunes de les tesis més importants de les interpretacions marxista i ―primitivista‖ del 

món antic, com diversos historiadors marxistes i no marxistes (com Finley), 

demostraran durant les dècades següents. Així, per exemple, no arriba a parlar de la 

funció de l‘esclavatge en l‘origen de la divisiñ social, tant dins l‘àmbit de la família, 

com el de la comunitat, o del fet que aquest terç o quart de la poblaciñ esclava d‘Atenes 

podia jugar un important paper econòmic. Per altra banda, tampoc explica perquè, si els 

esclaus eren utilitzats en activitats econòmiques expansives, com el comerç i la 

indústria, calia afirmar que l‘esclavatge no jugà un paper determinant, o com a mínim 

important, en el desenvolupament de les economies de l‘antiguitat. Finalment, cal 

advertir també, que la seua tendència a reduir la importància de l‘esclavatge a 

l‘economia antiga en tot moment, resulta evident, i que no fa menciñ d‘aquelles proves, 

que sí demostraven una importància significativa del treball esclau. Per citar dos 

exemples coneguts, tant a l‘Econòmic de Xenofont com a la Política d‘Aristòtil, 

apareixen diverses referències clares a la utilitzaciñ d‘esclaus en l‘àmbit agrícola. El fet 

que Starr no faça cap referència a aquests dos textos, resulta significativa.    
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 C. Read: ―Social Responsabilities of the Historian‖, dins American Historical Review, 1950, p. 3 i 

següents (apud. Mazza, 1979: XIV). 
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 No obstant això, cal destacar l‘encert de Starr en indicar que: ―not even 

specialists in the field ar always careful to weigh the ancient sources.‖ A la nostra 

recerca hem constatat l‘existència d‘una falta d‘atenciñ generalitzada, entre els 

historiadors partidaris a la interpretaciñ ―esclavista‖ del mñn antic, a verificar les seues 

afirmacions en aquest camp amb fonts fiables i ben contrastades abans de la dècada de 

1950. Els especialistes que dedicaren una major atenció a la crítica de les fonts en 

aquest sentit abans d‘aquesta data foren els membres de la corrent ―reduccionista‖. 

Aquesta situació canviarà radicalment en la dècada de 1950, quan la Vestnik Drevnei 

Istorii comença a dirigir la seua atenció al debat amb la historiografia de fora de la Unió 

Soviètica, i la publicació de treballs com el de Westermann (1955) i Vogt (1953, 1957), 

comencen a provocar la reacciñ dels marxistes occidentals. L‘inici del debat serà el que 

portarà a aquests últims a estudiar amb nous ulls les fonts de l‘esclavitud antiga, i a 

iniciar l‘exploraciñ de noves fonts d‘informaciñ, com els estudis de la terminologia, la 

comparaciñ etnològica, l‘epigrafia i l‘arqueologia. Tot plegat ens demostra una de les 

principals tesis que defensem en aquest treball de recerca, i és que molts dels grans 

avanços científics en l‘àmbit historiogràfic, s‘han produït precisament en aquells 

períodes en què l‘activitat dels historiadors s‘ha trobat influïda pel caràcter polèmic i 

fortament ideològic de les seues recerques. La crítica de Starr podia resultar encertada 

en molts aspectes, però de no ser per la seua motivació anticomunista, difícilment 

hagués dedicat tants esforços per a enfrontar-se a una concepció que era generalment 

acceptada. 

  

 

b) El Congrés d’Estocolm 

 

 El darrer episodi al qual hem de fer referència abans de que el debat sobre 

l‘esclavitud antiga entrés en la seua etapa més intensa (dècades de 1960-1970), és la 

intervenciñ sobre l‘esclavitud antiga que realitzà el professor de la Universitat de Munic 

Sigfried Lauffer en ―l‘Onzè Congrés Internacional de les Ciències Històriques‖, celebrat 

a Estocolm entre el 21 i el 28 d‘agost del 1960. Segons Joseph Vogt i M. I. Finley, la 

intervenciñ de Lauffer, i les contribucions d‘altres historiadors procedents d‘Israel, 

Polònia, Iugoslàvia, Alemanya i Gran Bretanya, tingueren una importància fonamental 

en l‘inici d‘aquesta fase més intensa del debat sobre l‘esclavitud antiga (Vogt, 1975e: 

184; Finley, 1982: 70). El Congrés d‘Estocolm es convertí, així, en la plataforma per a 
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que les tesis que havien desenvolupat Vogt, el mateix Lauffer, i altres autors alemanys 

vinculats a l‘Acadèmia de Mainz, foren conegudes internacionalment, i passaren a ser 

conegudes pel seu contrincant principal: el marxisme (tant de l‘Europa occidental com 

de l‘oriental). El mateix Lauffer, de fet, havia realitzat ja un important treball en el marc 

del projecte de l‘Acadèmia de Mainz iniciat per Vogt sobre la situaciñ dels esclaus àtics 

a les mines de Laurion titulat: Die Bergwerkssklaven von Laureion (1955, 1956).  

 

 La conferència de Lauffer es titulava  ―Die Sklaverei in der Griechisch-

Römischen Welt‖ (―L‘esclavatge al mñn greco-romà‖), i en ella feia un repàs general 

dels principals temes en què l‘Acadèmia de Mainz entrava en controvèrsia amb les 

interpretacions marxistes (i en ocasions, també liberals) del paper de l‘esclavatge en 

l‘economia i la societat antigues. Lauffer comença la seua intervenciñ amb un repàs 

crític de les principals línies interpretatives d‘aquest problema historiogràfic, amb una 

atenció especial a la marxista. Lauffer situa a Marx com el creador de la concepció, 

segons la qual, el mñn antic es trobava determinada per la presència de l‘esclavitud, i 

que per tant, es podia definir com una ―societat esclavista‖ (―Gesellschaft der 

Sklaverei‖). Un concepte que definia l‘antiguitat com una època determinada en el 

desenvolupament progressiu de la història universal (Lauffer, 1960: 72). Amb aquestes 

tesis, indica Lauffer, queden formulats dos problemes principals, que des d‘aleshores 

han tingut una importància fonamental en la historiografia: en primer lloc, la qüestió de 

la importància de l‘esclavatge en l‘antiguitat, i en segon lloc, del significat de 

l‘esclavitud antiga dins l‘esquema històric universal (1960: 72). Així doncs, Lauffer 

situa a Marx en l‘origen de les dues problemàtiques principals sobre les quals s‘han 

articulat la majoria d‘estudis i discussions sobre l‘esclavitud antiga al segle XX. 

Aquesta idea no hagués sigut defensada per cap historiador a finals del segle XIX, però 

cap a la meitat del segle XX, la polèmica amb el marxisme era tan important, que 

semblava lògic deduir que l‘origen de tota la problemàtica es trobava en el mateix 

Marx. Entre altres motius, perquè els mateixos marxistes ho consideraven així, i citaven 

amb freqüència a Marx i Engels com els defensors més antics de la seua línia 

interpretativa. Un tipus de referència que, com hem posat de manifest en la nostra 

recerca, resulta errònia, perquè els autèntics orígens de la interpretació marxista del 

paper de l‘esclavatge en l‘antiguitat es troben més presents en les obres d‘autors com 

Adam Smith, Mommsen, Rodbertus, Cairnes, Lewis Morgan, Karl Bücher, Eduard 

Meyer i Max Weber, que no pas en Marx i Engels. Cal dir, però, que l‘atribuciñ de 
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l‘origen de la problemàtica a Marx i Engels encara es manté plenament vigent en 

l‘actualitat. Per aquest motiu, la refutaciñ d‘aquesta idea constitueix un dels objectius 

principals de la nostra recerca. 

 

 Un cop establerta aquesta relaciñ entre el marxisme i la interpretaciñ ―esclavista‖ 

del món antic, Lauffer es dirigeix a la crítica d‘aquesta concepciñ. Lauffer coincideix 

plenament amb Starr (1958) en considerar que entre els historiadors existia una 

tendència a ―exagerar‖ la importància de l‘esclavatge a l‘antiguitat que partia de certs 

prejudicis de base (1960: 73). Per a evitar aquest tipus d‘error, indica Lauffer, calia 

evitar qualsevol tipus de ―modernitzaciñ‖ equívoca (―irreführende Modernisierung‖), 

com la que havia caigut Robert von Pöhlmann quan havia comparat els moviments 

socials de l‘antiguitat amb el socialisme i el comunisme de l‘època moderna, però també 

molts marxistes, quan havien identificat les revoltes d‘esclaus i la figura d‘Espartac, 

amb el moviment obrer de l‘època contemporània (1960: 74). En aquest punt, es fa 

evident que Lauffer té en ment l‘article de Vogt (1975c [1957]) sobre les revoltes 

d‘esclaus, al qual fa referència tot seguit, i en contraposiciñ a aquest, l‘historiador rus 

Mischulin i el seu Spartacus (1936), que ja hem comentat més amunt.
568

 Lauffer fa 

èmfasi en el fet que les revoltes d‘esclaus no podien ser interpretades, en cap cas, com 

una ―acciñ revolucionària‖, ja que durant els breus períodes durant els quals prengueren 

el poder a Sicília i a Itàlia (Espartac), no arribaren a establir, ni l‘aboliciñ de 

l‘esclavatge ni la de la propietat privada. Ans al contrari, a Sicília els esclaus 

reconstruïren l‘estat en la forma d‘una monarquia de caràcter hel·lenístic (1960: 75). 

Aquí Lauffer es dirigeix principalment cap a la concepció del llibre de Mischulin 

(1936), que constitueix una de les obres més representatives de la tesi de la ―revoluciñ 

dels esclaus‖ mantinguda a la Uniñ Soviètica durant la dècada de 1930, però que cap a 

la dècada de 1950 començà a ser abandonada pels historiadors soviètics, inclòs el 

mateix Kovaliov. Un fet al qual Lauffer no fa cap referència probablement de forma 

intencionada, o bé per simple ignorància. En tot cas, és molt possible també que Lauffer 

estigués pensant també en els treballs de caràcter clarament ―modernista‖ publicats en 

Alemanya durant la dècada de 1920, en els quals sí que s‘establia una relaciñ directa 

entre les revoltes d‘esclaus i el moviment obrer contemporani.
569
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 Vid. capítols 6.3.2.c. i 6.4.3.b. 
569

 Ens referim als treballs als quals fa referència Vogt (1975c [1957]), i que mencionem al capítol 

6.4.3.b. 
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 Però independentment d‘aquestes qüestions, la crítica principal de Lauffer es 

dirigeix contra la teoria marxista de la ―lluita de classes‖ aplicada a les relacions entre 

amos i esclaus al món antic. Segons Lauffer, aquesta interpretació de les relacions 

socials al món antic resulta totalment injustificada, perquè no hi ha cap evidència 

d‘oposiciñ dels esclaus a l‘existència de la instituciñ de l‘esclavatge com a tal, sinñ 

únicament a que els hagués tocat a ells trobar-se en aquesta situació. Però fins i tot en 

aquest cas, indica Lauffer, el que predominà al mñn antic fou l‘acceptaciñ de la situaciñ 

de submissió per part dels esclaus, i les accions de revolta i fugida foren l‘excepciñ, i no 

la regla (Lauffer, 1960: 77). Lauffer segueix amb Vogt (1953, 1958) en destacar l‘alt 

nivell d‘integraciñ social dels esclaus de la Grècia i Roma clàssiques, en contrast amb la 

concepció liberal de l‘esclau com una figura oprimida, i de la marxista, com una 

situació de lluita de classes, algunes vegades oberta, i altres latent. Segons Lauffer, 

aquesta concepciñ tan negativa de l‘esclavatge, com una situaciñ intolerable per als 

esclaus, constitueix una concepciñ que els historiadors moderns han atribuït a l‘època 

antiga (1960: 78).  

 

 Aquest és, possiblement, un dels punts més calents de la intervenció de Lauffer, 

i el que provocaria reaccions més contundents, tant des de la perspectiva liberal, com de 

la marxista. No obstant això, fou principalment aquesta última la que reaccionaria d‘una 

forma més contundent contra els plantejaments de Lauffer i Vogt. Fora del marxisme, la 

reacciñ a la posiciñ d‘aquest autors alemanys procediria, fonamentalment, d‘autors 

situats també a l‘esquerra política, i en molts aspectes, propers als plantejaments 

marxistes, com M. I. Finley i Vidal-Naquet, com veurem més avall. Per altra banda, la 

proposta interpretativa defensada per Vogt i els membres de l‘Acadèmia de Mainz des 

de la dècada de 1950 reverteix d‘un enorme interès, si és contemplada des d‘una 

perspectiva àmplia, ja que constitueix la recuperaciñ d‘una línia interpretativa que 

parteix d‘un període anterior a les revolucions liberals. Les circumstàncies especials de 

la història alemanya, tant al segle XIX com al XX, permetrien que perdurés aquesta 

concepció historiogràfica que, en termes generals, constitueix el revers de la 

interpretaciñ liberal i progressista de la història. Alemanya es converteix, d‘aquesta 

manera, en un rar cas de resistència a aquella línia interpretativa que per circumstàncies 

històriques, semblava destinada a convertir-se en el paradigma en el camp de la història 

antiga.  
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 Dins la mateixa línia argumentativa, Lauffer indica que la utilització del terme 

―esclau‖ per a referir-se al grec δοῦλος o al llatí servus, no resultava del tot correcta, 

perquè portava en sí la concepciñ de ―l‘esclavitud negra‖ (Negersklaverei) de l‘Amèrica 

moderna. Segons Lauffer, la situaciñ de l‘antiguitat correspondria a un tipus de 

dependència completament diferent al de l‘esclavitud moderna (1960: 81). Lauffer 

planteja aquí la que es convertirà en una de les tesis principals de l‘escola de Mainz: la 

interpretaciñ de ―l‘esclavitud antiga‖ com un tipus de dependència determinat 

històricament, i amb una sèrie de característiques que el diferencien clarament d‘altres 

formes de dependència històriques. En aquest punt es fa evident, un cop més, l‘objectiu 

de ―salvar‖ la concepciñ idealitzada de la Grècia i Roma clàssiques de la idea negativa 

de l‘esclavatge de l‘època contemporània (d‘inspiraciñ fonamentalment liberal). Una 

forma eficaç d‘aconseguir aquest objectiu és eliminant les connotacions negatives del 

concepte d‘esclavitud de l‘època antiga, i definir ―l‘esclavitud antiga‖ com un tipus 

històric determinat, i incomparable amb l‘esclavitud moderna (dels segles XV al XIX). 

Per a fer això, els membres de l‘escola de Mainz comptaven amb una tendència que ja 

s‘havia començat a manifestar en altres camps, com el de l‘antropologia i la 

historiografia marxista, a parlar d‘un tipus d‘esclavitud ―antic‖ o ―patriarcal‖ (tot i que 

aquests últims, amb objectius totalment oposats als de Vogt i els seus deixebles). Les 

interpretacions d‘uns i altres contribuiran a difondre la concepció, altament 

generalitzada en l‘actualitat, de que ―l‘esclavitud antiga‖ constituí un tipus particular 

―d‘esclavitud‖, amb característiques que la diferenciarien essencialment de l‘esclavitud 

moderna. Una concepció que no compartim, com tampoc ho va fer pràcticament cap 

historiador fins a finals del segle XIX, ni per M. I. Finley i els seus deixebles.
570

 

 

 Per altra banda, Lauffer també fa èmfasi en el fet que els esclaus comprats 

(assimilables, des del punt de vista jurídic, als esclaus moderns), només començarien a 

tenir una presència significativa a Grècia a partir del segle VII a. C. Durant el període 

anterior, el que haurien predominat haurien sigut les formes de dependència diferents a 

l‘esclavitud. En aquest punt, Lauffer es basava en el treball publicat de Detlef Lotze, 

Metaxy eleutherôn kai doulôn (1959), publicat només un any abans de que Lauffer 

pronunciés la seua conferència. El treball de Lotze es convertiria en un dels principals 
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 Vid. capítols 2.1.1. i 6.5.3. Cfr. Finley (1998 [1980]). 
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motors de noves recerques sobre la situació de les formes de dependència de la Grècia 

arcaica que es trobaven entre la ―llibertat i l‘esclavitud‖, com els ilotes, els penestes, i 

altres formes de dependència similars. 

 

 En conclusió, la conferència de Lauffer constitueix només la punta de llança més 

visible d‘una polèmica que no podia tardar en esclatar. El fort enfrontament ideològic 

entre el mñn ―occidental‖ i capitalista, i el bloc socialista influí de forma decisiva en 

l‘esclat i la virulència del debat, que en comptes de portar a una recerca històrica més 

―mediatitzada‖ per la ideologia, donarà lloc a un dels períodes en els quals podem parlar 

d‘una forma més clara de vertader progrés en el desenvolupament de la ciència 

històrica. Es tracta també del període en el qual es configuren i s‘estableixen les línies 

interpretatives que guiaran la recerca sobre l‘esclavitud antiga fins als nostres dies, i per 

aquest motiu, constitueix el darrer capítol de la nostra recerca.  
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6. 5. EL CANVI DE “PARADIGMA” EN L’ESTUDI DE 

L’ESCLAVITUD ANTIGA 

 

 

6. 5. 1. TRANSFORMACIÓ EPISTEMOLÒGICA AL VOLTANT DE 1960 

 

 La investigaciñ sobre el paper de l‘esclavatge a l‘economia antiga experimenta 

una transformaciñ fonamental a partir de la dècada de 1960. A partir d‘aquest moment, 

es produeix un naixement de noves corrents interpretatives, i transformació de les 

velles, que alterarà per complet el panorama que havia existit fins aleshores. Per una 

part, aquesta nova situació historiogràfica constitueix un dels resultats del desafiament 

que plantegen els estudis de la ―corrent reduccionista‖ per a la historiografia marxista, i 

a la voluntat d‘aquesta última de respondre a aquest desafiament d‘una forma 

contundent. El gran conflicte ideològic marcat per la Guerra Freda constitueix un dels 

principals motors de la recerca historiogràfica durant aquest període. Per aquest motiu, 

la nostra recerca finalitza en el moment en què la Guerra Freda arriba a la seua fi (a 

finals de la dècada de 1980), i com a conseqüència d‘això, el debat sobre l‘esclavitud 

antiga perd la major part de la gran força que demostrà tenir durant les dècades de 1960 

i 1970. El caràcter polèmic de l‘esclavitud antiga constitueix possiblement el principal 

motiu del gran avanç que experimenta la investigació sobre aquest tema durant aquestes 

dues dècades, que en l‘àmbit polític es troben marcats per l‘enfrontament entre dos 

blocs de països i d‘ideologies contraris. En tot cas, cal afegir que aquest progrés de la 

investigació (i aquí no trobem problema per fer servir aquesta paraula), no hagués sigut 

possible sense la voluntat de diàleg, rigorositat científica i estudi de les postures 

contràries, dels investigadors d‘aquest període. Aquest tipus de factors sñn els que, des 

del nostre punt de vista, ens permeten definir a la història com una ciència, i parlar 

d‘autèntic progrés del coneixement (almenys, durant determinats períodes). 

 

 Però a banda d‘aquestes qüestions, que ens permeten enllaçar clarament la 

historiografia d‘aquest període amb la de les dècades precedents, existeix un altre factor 

que estableix una marca divisòria clara entre la investigació prèvia i posterior a la 

dècada de 1960. Es tracta del canvi epistemològic que es produeix durant aquest 

període. Entre les dècades de 1960 i 1970 assistim a l‘apariciñ de les propostes més 
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innovadores i complexes del materialisme històric des dels temps de Marx, però és que 

a més, es tracta també de l‘època en què es produeix l‘apariciñ de ―l‘escola dels 

Annales‖ francesa, i de l‘estructuralisme antropològic de Lévi-Strauss. Finalment, 

aquestes dècades constitueixen també el moment en què es produeix l‘apariciñ de la 

filosofia postmoderna, també coneguda com a ―crítica a l‘estructuralisme‖, que també 

tindrà una enorme importància en el camp de la historiografia. En tots aquests aspectes, 

la historiografia d‘aquestes dues dècades marca les pautes principals en les quals es 

continua movent la historiografia actual. En aquest sentit, ens sembla adequat parlar de 

canvi de paradigma epistemològic per aquest període, tot i que cal admetre que resulta 

difícil definir d‘una forma concreta en què consisteix aquest ―nou paradigma‖. 

 

 Per altra banda, el període que tractem en aquest últim apartat de la nostra 

recerca (dècades de 1960-1980), marca un canvi de paradigma en un altre sentit: el del 

paper de l‘esclavatge a l‘economia i les societats de l‘antiguitat. Aquest ―canvi de 

paradigma‖ no resulta tampoc fàcil de definir, ja que durant aquest període es produeix 

l‘apariciñ d‘un gran nombre d‘interpretacions diferents, fins al punt que sembla més 

indicat parlar de diversitat d‘interpretacions, que d‘establiment d‘una nova tendència en 

la recerca sobre l‘esclavitud antiga. Però contemplat des d‘una perspectiva àmplia (que 

ens aporta la nostra recerca), el que ens manifesten la diversitat d‘interpretacions 

d‘aquest període, i la virulència amb que defensen les seues posicions, és el signe 

inequívoc d‘una crisi epistemològica, que en certs aspectes a donat lloc a l‘apariciñ d‘un 

nou paradigma interpretatiu. Aquest canvi de paradigma s‘ha manifestat en dos 

aspectes fonamentals: 

 

 1. La crisi de la interpretació paradigma liberal progressista pel que fa al paper 

fonamental de l‘esclavatge a les societats de l‘antiguitat. Aquest paradigma no és 

destruït, però sí és qüestionat, i com a conseqüència d‘això, experimenta una 

profunda transformació interna. La major expressiñ del resultat d‘aquesta 

transformaciñ és l‘obra de M. I. Finley, que s‘ha convertit en un autèntic 

paradigma interpretatiu en el món anglosaxó, i per això ha sigut anomenada 

―Nova Ortodòxia‖. 

 

 2. El qüestionament de la idea generalment admesa des dels inicis del 

Renaixement, de que la major part dels treballadors de l‘antiguitat havien sigut 
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esclaus, i que aquest fet marcava una diferència fonamental del treball lliure de 

l‘època moderna. Aquesta idea tampoc arriba a ser plenament rebatuda, però sí 

experimenta un notable qüestionament dels seus fonaments, i per aquest motiu, 

actualment constitueix un principi generalment admès el fet que la proporció 

dels nombres d‘esclaus per a la Grècia i Roma clàssiques no haurien superat mai 

el 30 o el 40% de la població total. Abans de la dècada de 1960, en canvi, la 

concepció més generalitzada fou la de que la població esclava hauria constituït 

la meitat, o tres quarts de la població total de les societats clàssiques. 

 

 El canvi substancial que experimenta la concepció generalment admesa en 

aquest aspecte portarà als membres de la ―Nova Ortodòxia‖, i als marxistes, a construir 

noves línies interpretatives, en les quals el treball esclau continuava constituint un factor 

essencial de l‘economia clàssica, i en conseqüència, en l‘evoluciñ històrica general. 

Segons les propostes d‘autors tan diferents com M. I. Finley, G.E.M. de Ste. Croix o 

Aldo Schiavone, el factor fonamental continuava sent el fet que les classes propietàries 

extragueren la major part dels seus beneficis del treball dels esclaus, i en conseqüència, 

aquests seguien constituint un factor essencial de la transformació històrica. Aquest fet 

no resultaria contradictori amb el predomini del treball lliure dels petits camperols, ja 

que aquest estava dedicat a l‘autoconsum, mentre que el treball dels esclaus dels rics 

aportava beneficis extra, que els permetia augmentar el capital i les diferències socials 

amb la resta de la societat.  

 

 En la configuraciñ d‘aquesta nova línia interpretativa de la Nova Ortodòxia i de 

les corrents neomarxistes, com la dels membres de l‘Istituto Gramsci d‘Itàlia, jugarà un 

paper fonamental la tornada dels autors d‘aquest període al text de les Formacions 

econòmiques precapitalistes (Formen, 1859) de Marx, i de les Relacions agràries de 

l‟antiguitat (Agrarverhältnisse des Altertums, 1909) de Max Weber. Tots dos textos 

aporten una lectura de les relacions socioeconòmiques de l‘antiguitat més atentes a 

l‘evidència empírica, que no pas a les concepcions del paradigma liberal progressista 

(que també comparteixen), i d‘un alt nivell d‘elaboraciñ teòrica. El cas de Max Weber 

és possiblement el més interessant, perquè nasqué del debat entre primitivistes i 

modernistes, amb els quals manté una posiciñ gairebé equidistant, i de l‘estudi de l‘obra 

del propi Marx. Però el text de Marx resulta també d‘una enorme importància, perquè 

aporta al marxisme l‘evidència de que el propi Marx no treballà sobre un esquema 
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evolutiu unilineal, ni sobre una sèrie tancada de ―modes de producciñ‖, sinñ que 

contemplà la possibilitat del desenvolupament de diferents línies evolutives, a partir 

d‘un mateix origen (que era el de la ―societat comunista‖ primitiva). L‘estudi de les 

Formen es convertiria així, en un instrument de gran valor per a establir propostes 

alternatives a l‘esquema fixat per Engels a L‟origen de la família, que com hem vist, es 

converteix en la base de la interpretació ortodoxa marxista a partir de la dècada de 1930.  

 

 A pesar d‘això, resulta important no perdre de vista el fet que el 

―redescobriment‖ d‘aquests textos no constitueix, per si mateix, el factor principal dels 

canvis que experimenten aquestes escoles historiogràfiques. És el canvi de tendència el 

que fa aparèixer un nou interès, i una nova lectura, d‘aquests textos (cal tenir en compte 

que a diferència del de Marx, el text de Weber era conegut públicament des de principis 

del segle XX). El nostre objectiu en aquest apartat de la nostra recerca és, per tant, 

explicar aquest canvi de tendència que, en bona mesura, es pot explicar com una ―crisi 

de paradigma‖. Una crisi que té una sèrie de resultats, que es fan visibles en la 

historiografia actual, però que possiblement no ens trobem en condicions per definir 

correctament perquè encara no s‘han arribat a mostrar en la seua totalitat. 

 

 Per últim, ens interessa destacar que aquest darrer apartat de la nostra recerca té 

un caràcter diferent de tots els anteriors. A partir de la dècada de 1960 el nombre 

d‘estudis realitzats sobre aspectes concrets, i d‘obres que es plantegen una reflexiñ 

global del problema (sovint, repetint vells temes, com si no hagueren sigut plantejats 

abans), és tan gran, que un estudi adequat d‘aquests necessitaria el treball d‘un nou 

treball d‘investigaciñ. Per aquest motiu, M. I. Finley finalitza el seu estudi de la 

historiografia de l‘esclavitud antiga amb la conferència de Lauffer el 1960, i afegeix que 

l‘estudi dels treballs apareguts després d‘aquesta data: ―casi supera la capacidad de un 

solo historiador‖ (1982: 79). Cal tenir en compte que Finley realitzava aquesta 

observaciñ l‘any 1980, i que després d‘aquest any, encara apareixerien publicades: la 

magna obra de Ste. Croix (1988 [1981]); el primer nombre de la revista Opus (1982), 

dedicat específicament a la discussiñ de l‘obra de Finley (1982 [1980]); les interessants 

propostes interpretatives de Carandini (1984), en l‘àmbit arqueològic, i Schiavone 

(1989a, 2002 [1996]), en el teòric; la celebració gairebé anual dels congressos del 
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GIREA;
571

 i la publicació de la Storia di Roma sota la direcció de Schiavone. 

Mencionem aquests exemples per donar una idea de l‘enorme varietat de noves 

propostes interpretatives aparegudes durant aquest període, que és molt més àmplia. La 

dificultat d‘estudiar d‘una forma acurada la historiografia d‘aquest període, i que al 

mateix temps, faça justícia a totes les escoles interpretatives, resulta impossible, i a més, 

escapa als objectius d‘aquesta recerca, que han sigut els d‘estudiar els fonaments de la 

situaciñ historiogràfica actual. A pesar d‘això, hem considerat necessari mencionar 

alguns aspectes generals pel que fa a la historiografia posterior al 1960, perquè ens 

permet observar de quina forma els fonaments historiogràfics estudiats amb anterioritat, 

passaren a formar part de les principals línies interpretatives actuals. Per aquest motiu, 

també cal aclarir que hem realitzat una selecció de tendències historiogràfiques i 

d‘autors en rañ d‘aquells que han aportat interpretacions més innovadores, i a vegades, 

influents en la investigació més recent, al mateix temps que hem deixat de banda 

l‘estudi d‘aquells treballs que han seguit, d‘una forma més clara, alguna de les dues 

línies que ja hem descrit en els apartats anteriors (i que també s‘han mantingut vigents 

fins a l‘època actual). 
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 GIREA (Groupe International de Recherches sur l'Esclavage Antique). Entre els primers congressos 

del GIREA es troben els següents: Actes du Colloque 1971 sur l‟esclavage ; Actes du Colloque 1973 sur 

l‟esclavage ; Schiavitù, manomissione e classi dipendenti nel mondo antico, etc (vid. ―8.3.Fonts 

contemporànies i secundàries‖). 
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6. 5. 2. CANVI I CONTINUÏTAT EN LA HISTORIOGRAFIA SOVIÈTICA: 

STAERMAN I LENCMAN 

 

 

 Un dels elements més significatius (probablement el més important) d‘aquest 

―canvi de paradigma‖ en l‘estudi de l‘esclavitud antiga, és el que es produeix també en 

l‘àmbit de la investigaciñ marxista, en general. Aquesta experimenta un procés 

simultani d‘expansiñ, i abandonament de bona part de l‘esquematisme i el dogmatisme 

que havia caracteritzat la producció de les dècades de 1930 i 1940. Aquest fenomen es 

troba estretament relacionat amb l‘expansiñ que comença a experimentar el comunisme, 

primer a Europa, i més tard a la resta del món, després de la II Guerra Mundial. Un dels 

indrets on es comença a observar més prompte aquest canvi és a la Unió Soviètica, on, 

des dels inicis de la dècada de 1950, es comença a observar un oberturisme significatiu 

de les propostes historiogràfiques.
572

 No és pas casualitat, que la dècada de 1950 

constituís també el període en què la historiografia nord-americana pateix d‘un major 

dogmatisme antimarxista, que no només afecta als membres del partit comunista, sinó a 

bona part de l‘esquerra política i les tendències intel·lectuals més alternatives.
573

 Un 

dels millors aspectes d‘aquesta situaciñ el constitueix el fet que el gran historiador 

Moses I. Finley decidís abandonar el país, i s‘establís a Gran Bretanya, que gaudia 

d‘una llibertat intel·lectual molt major. 

 

 El període posterior a la II Guerra Mundial es caracteritza també per l‘ascens 

dels partits comunistes italià i francès, i per l‘establiment de l‘anomenat ―estat del 

benestar‖ en bona part d‘Europa. Simultàniament, les aproximacions directes o 

indirectes al marxisme experimenta un gran creixement a França i Itàlia, on es 

configuren dues escoles marxistes de gran importància, que s‘han mantingut vives fins 

als nostres dies, i d‘altres corrents historiogràfiques, com ―l‘escola dels Annales‖, que 

també mostra un gran interès per l‘estudi estructuralista de la societat i l‘economia 

d‘altres períodes històrics. La importància de totes aquestes escoles ens permet parlar 

d‘un moviment del centre de la producció historiogràfica de caràcter estructuralista i 

materialista de l‘antiguitat, que passa d‘Alemanya (que havia constituït el centre entre 

les dècades de 1850 i 1920), a França, Itàlia i Gran Bretanya. També cal destacar la 
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 Vid. apartat 6.3.3.c. 
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 Vid. apartat 6.4.4.a. 



1007 

 

importància de la investigació soviètica, però a diferència de les anteriors, aquesta 

experimenta una mort sobtada l‘any 1991, a partir del qual es produeix una reacciñ 

generalitzada dels investigadors russos cap a totes aquelles perspectives d‘estudi que 

pogueren recordar, en alguna mesura, al passat marxista. 

 

 El primer episodi que cal destacar en aquest procés de canvi de paradigma en la 

historiografia soviètica es troba en un esdeveniment polític, de gran importància en 

l‘àmbit ideològic. Es tracta de la celebraciñ del XX Congrès del Partit Comunista de la 

Uniñ Soviètica (PCUS) l‘any 1956. El 25 de febrer d‘aquest any, el nou secretari 

general del PCUS i president de la Unió Soviètica, Nikita Khrusxov,
574

 llegí un informe 

secret titulat ―Sobre el culte a la personalitat i les seves conseqüències‖, en el qual 

criticava durament diverses de les conseqüències més negatives que s‘havien derivat del 

règim de Stalin (que havia mort l‘any 1953). L‘informe de Khrusxov era el resultat del 

treball de diversos mesos d‘una comissiñ reunida el gener de 1955 amb l‘objectiu 

d‘investigar la repressiñ exercida en contra dels delegats del XVII Congrés del Partit de 

1934. El resultat de l‘informe fou una denúncia de diversos dels excessos que el govern 

soviètic havia dut a terme durant el mandat de Stalin, entre els quals figuraven el ―culte 

a la personalitat‖ (considerada contrària als principis del marxisme), la conversiñ de 

Trotski en ―enemic del poble‖ i la demonitzaciñ injustificada de qualsevol tipus de 

crítica o oposició política al poder de Stalin, i sobre tot, la repressió indiscriminada duta 

a terme per Stalin (i que havia acabat amb milers d‘execucions). 

 

 El 5 de març de 1956, l‘òrgan directiu del PCUS va ordenar a totes les 

organitzacions del Partit que l‘informe fos llegit en totes les reunions, tant en presència 

dels militants com dels no membres. D‘aquesta manera, el contingut del discurs passà a 

ser conegut per gairebé tota la població soviètica el mateix any en què va ser pronunciat. 

Simultàniament, es van remetre còpies als principals dirigents dels partits Comunistes 

de l‘Europa Oriental. Aquest fet marca l‘inici del relaxament del rígid control que havia 

mantingut la URSS fins aleshores d‘aquests països, que iniciaren immediatament 

mesures de liberalització de la política, la premsa, i fins i tot, l‘economia (especialment, 

a Polònia i Hongria). Poc després, per mitjà d‘una filtraciñ del dirigent del Partit 
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 La transcripciñ més corrent en anglès i en castellà és la de ―Nikita Khrushchev‖. 
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Comunista polonès, l‘informe arribà a la premsa occidental, que va fer que fos conegut 

públicament en tot el ―bloc capitalista‖.  

 

 L‘informe de Khrusxov significà un canvi radical de la línia política que havien 

dut el PCUS i el govern soviètic fins aleshores, que repercutiren en l‘abandonament de 

l‘estat de vigilància contínua de la societat russa que havia predominat durant el període 

estalinista, i en una obertura significativa en els àmbits cultural i intel·lectual. En la 

historiografia del mñn antic, els primers signes d‘aquesta obertura ja s‘havia començat a 

posar en marxa des dels inicis de la dècada de 1950, encara en vida de Stalin. No 

obstant això, durant els anys 1953 (mort de Stalin) i 1956 (lectura de ―l‘informe 

secret‖), es produeixen encara majors canvis en la línia dels articles de la Vestnik 

Drevnev Istorii, que es troben indubtablement lligats amb el canvi de directiva política 

del PCUS. Cal tenir en compte que tots aquests canvis es produïren en un context 

d‘afiançament del poder soviètic, no només a Rússia, sinñ també a la Xina i a tota 

l‘Europa oriental, al mateix temps que l‘economia russa no deixava de créixer, i els 

partits comunista francès i italià amenaçaven en conquerir el poder per les urnes (vid. 

Hobsbawm, 1996). Contemplat des d‘una perspectiva àmplia, l‘oberturisme del període 

s‘explica per la seguretat que oferia el panorama econòmic i polític general al règim 

soviètic.
575

 

 

 Segons M. Mazza (1979: XV), una de les manifestacions més clares d‘aquest 

oberturisme en la historiografia soviètica és la publicaciñ de la tesi doctoral d‘Elena M. 

Staerman: La crisi del sistema esclavista en les províncies occidentals de l‟imperi 

romà,
576

 el 1957. Staerman ja s‘havia destacat a l‘article ―La caiguda del règim 

esclavista‖, publicat el 1953 a la Vestnik Drevnev Istorii, en el qual qüestionava la teoria 

de la revolució dels esclaus, i altres interpretacions similars, que havien sigut 

mantingudes per la historiografia soviètica d‘esquenes als resultats de la historiografia 

occidental.
577

 A diferència d‘autors com Misulin i Kovaliov, Staerman inicia una línia 

de recerca més preocupada per la coherència de la interpretació global del món antic 
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 No obstant això, el clima geopolític internacional seguiria carregat de tensions polítiques i 

diplomàtiques, que repercutia en la obsessiñ dels governs d‘un bloc i de l‘altre per mantenir ferma la 

fidelitat dels seus ciutadans. 
576

 Krizis rabovadelcheskogo stroja v zapadnich provintsiach rimskoj imperii. Més coneguda per la 

traducciñ a l‘alemany, que es publicà el 1964 sota el títol: Die Krise der Sklavenhalterordung im Westen 

des Römischen Reiches (publica a Berlin, per la Akademie Verlag). 
577

 Vid. apartat 6.3.3.c. 
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amb la informació transmesa per les fonts clàssiques, i als últims resultats de la 

investigaciñ occidental. D‘aquesta manera, E. M. Staerman marcarà una línia pionera en 

acceptar algunes de les crítiques occidentals a ―l‘exagerada‖ importància que havien 

atribuït els historiadors soviètics al treball esclau en totes les societats de l‘antiguitat 

(Westermann, 1955; Starr, 1958; Lauffer, 1960). En relació a aquest aspecte, també es 

fa present en el treball de Staerman una interpretació molt més historicista de l‘evoluciñ 

de l‘esclavatge a l‘antiga Roma (on centrarà les seues recerques) que la que trobem 

entre la majoria dels autors soviètics, que mostren una marcada tendència a les lectures 

estàtiques de l‘estructura socioeconòmica de les societats de l‘antiguitat. Però aquesta 

lectura historicista no desviarà mai a Staerman del propòsit d‘establir una interpretaciñ 

general de l‘estructura socioeconòmica romana, i sobre tot, de donar resposta a les grans 

transformacions històriques que marcaren la història de Roma: l‘expansiñ mediterrània, 

la formaciñ d‘una important economia esclavista, la fi del sistema republicà, la 

decadència de l‘esclavatge, i la decadència econòmica i institucional, que acabaria amb 

el sistema romà.  

 

 Staerman es dedicà durant la dècada de 1950, principalment, a respondre 

aquestes dues qüestions, mentre que durant la dècada de 1960, es dedicà a l‘estudi dels 

orígens de l‘expansiñ del sistema esclavista durant el període republicà, que donà lloc al 

llibre: L‟expansió de l‟economia esclavista a la República romana (1964). Aquest llibre 

seria traduït poc després a l‘alemany,
578

 la qual cosa afavorí la difusió internacional de 

Staerman, i amb ella, de la historiografia soviètica, que era pràcticament desconeguda 

entre la investigaciñ occidental (inclosa la marxista). El fet no és casual. L‘any 1960 

l‘Institut d‘Història de l‘Acadèmia de Ciències de la URSS, posà en marxa un ambiciñs 

projecte d‘investigaciñ encaminat a produir: ―una sèrie de monografies científiques que, 

en conjunt, construïren un quadre complet de l‘apariciñ, el desenvolupament i la 

destrucciñ del mode de producciñ esclavista en el mñn antic‖.
579

 La creaciñ d‘aquest 

projecte de recerca es produí sota la concepció positivista que encara predominava en la 

ciència soviètica de l‘època, i que els portava al convenciment que la difusiñ dels 

resultats de la investigació soviètica arreu del món contribuiria a que els investigadors 

dels països no socialistes descobriren la superioritat de la ciència soviètica. Cal tenir en 

                                                 
578

 També coneguda per la tradució alemanya: Die Blütezeit der Sklaven Wirtschaft in der römischen 

Republik, Wiesbaden, 1968. 
579

 Hem traduït al català la traducciñ al francès de Raskolnikoff del text del ―pla septenal‖ de l‘Acadèmia 

de Ciències de la URSS del 1960 (VDI, 1960, 4, p. 4, apud. Raskolnikoff, 1975: 245). 
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compte que el satèl·lit Sputnik havia sigut llançat el 1957, posant de manifest davant tot 

el mñn, que en aquest camp la ciència soviètica havia superat a l‘occidental. És ben 

conegut que la gran inversió econòmica que realitzaren, tant els Estats Units com la 

URSS en el camp de la investigació espacial es derivà, en bona mesura, de la 

confrontació ideològica que existia entre ambdós països. Els èxits en el camp de la 

ciència entre un dels dos contrincants semblava inclinar la balança del costat d‘un 

bàndol o de l‘altre, i aquest fet no tenia poca importància durant els anys en els quals 

s‘estava iniciant el procés de descolonitzaciñ. 

 

 En el camp de la investigaciñ sobre l‘esclavitud antiga, la batalla principal es 

dirimiria en territori alemany, entre les publicacions produïdes pels membres vinculats a 

l‘Acadèmia de Mainz (a l‘editorial Franz Steiner Verlag, de Wiesbaden), per una banda, 

i les traduccions d‘autors soviètics o d‘altres països socialistes, realitzades a Berlín (i 

publicades per l‘Akademie Verlag). En tot cas, i a diferència del que havia succeït amb 

anterioritat, els dos bàndols no patiren d‘incomunicaciñ, i diversos dels estudis sobre 

l‘esclavitud antiga realitzats dins el projecte de 1960 de l‘Acadèmia soviètica, serien 

traduïts a l‘alemany i publicats per la Franz Steiner Verlag.
580

 En comptes de negar 

l‘evidència de la investigaciñ soviètica, els membres de l‘Acadèmia de Mainz preferiren 

la publicaciñ i estudi de les seues obres, per a així poder rebatre les seues tesis d‘una 

forma més adequada, dins el mateix esperit positivista que guiava als investigadors 

soviètics. Per la seua banda, aquests últims tampoc perderen l‘ocasiñ d‘estudiar amb 

atenció els treballs de Westermann, Joseph Vogt i Lauffer, per a així poder demostrar la 

falsedat de les seues tesis. 

 

 Aquesta voluntat positivista de voler demostrar la falsedat de les tesis defensades 

pel contrincant ideològic
581

 porta a resultats curiosos, en alguns casos. Un exemple 

interessant en aquest sentit és l‘article d‘E. M. Staerman: ―Alguns problemes de la 

història de la esclavitud en el període de la Roma tardo-republicana‖ (Staerman, 1986 

[1963]), en el qual trobem ja moltes de les tesis de L‟expansió de l‟economia esclavista 

a la República romana (1964). En aquest article Staerman revisava la interpretació, 

mantinguda per la historiografia soviètica fins aleshores, segons la qual, la gran 

                                                 
580

 Per exemple l‘obra de Staerman (1968 [1964]) Die Blütezeit der Sklaven Wirtschaft in der römischen 

Republik, Wiesbaden, que hem citat més amunt, o bé Lencman (1966 [1963]). 
581

 Som conscients que aquesta frase comporta una contradicció en si mateixa. Com es pot pretendre 

produir un resultat científic objectiu quan el que guia la recerca és la confrontació ideològica? 
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expansiñ de l‘economia esclavista que es produí a l‘època tardo-republicana fou el 

resultat de les guerres expansives que dugué a terme Roma durant aquesta època, tal 

com ens trobem a la Istoria Rima de Kovaliov.
582

 Els historiadors soviètics havien 

tendit a associar aquest fet, a més a més, amb la interpretació de Cairnes (1863) de les 

societats esclavistes com a societats en expansió militar constant, com a conseqüència 

de la seua set d‘homes i terres, la qual cosa atorgava una explicaciñ prou clara de 

l‘ascens i la caiguda del sistema esclavista a Roma. Però Staerman rebutja aquesta 

interpretació que havia predominat fins aleshores, i ho justifica de la següent manera:                                                                                                                                             

 

  ―Gli storici borghesi di Roma contemporanei sottolineano continuamente che 

l‘evoluzione della schiavitù in Roma nei secoli III-I a.C. fu un fenomeno casuale, il risultato 

dell‘afluenza delle masse di schiavi-prigioneri in Italia. Ne fino ad allora, ne dopo, secondo la 

loro opinione, la schiavitù aveva avuto un influsso importante, e di conseguenza, non c‘era stato 

neppure un particolare sistema di produzione schiavistico: ci fu soltanto un breve periodo di una 

particolare struttura schiavistica, quando ci furono molti prigioneri ed essi vennero utilizzati 

come schiavi. 

  Attacchi più o meno scoperti di questo genere agli storici marxisti devono spingerci 

sempre più scrupulosamente ad esaminare le nostre opinioni sul ruolo dell‘afflusso dei prigioneri 

nell‘evoluzione della schiavitù antica, la quale, a proposito, su questo piano non si può 

assolutamente identificare incondizionatamente con la schiavitù americana delle piantagioni 

dell‘epoca moderna, cosa che viene fatta abbastanza di frequente.‖ (1986 [1963]: 177).
583

 

 

 Staerman fa referència aquí als treballs de la corrent historicista a la qual hem fet 

referència més amunt, i especialment, al llibre de Westermann (1955), que 

s‘estructurava, en bona mesura, a partir de la defensa de l‘apariciñ del sistema esclavista 

romà com el producte de condicions històriques particulars, i no el resultat d‘una 

evolució necessària (com defensaven els marxistes). El fet que els historiadors 

occidentals pogueren recolzar aquesta interpretació en la idea de que la major part dels 

esclaus romans procedien de les guerres de conquesta era motiu suficient, segons 

Staerman, per a començar a qüestionar aquesta interpretaciñ. D‘aquesta forma, 

Staerman utilitza la confrontació amb els historiadors occidentals per a oposar-se a una 

de les interpretacions que havien tingut més importància a una historiografia tan 

dogmàtica com la soviètica, i exposar una interpretació alternativa del problema. Segons 

                                                 
582

 ―La sociedad esclavista [...] sufrió, en el curso de las conquistas romanas, profundos cambios [...] 

fueron los rasgos específicos del sistema económico romano, que se convirtió en la forma superior de la 

antigua sociedad esclavista.‖ (Kovaliov, 1975b [1948]: 3-4). 
583

 Hem fet servir la traducciñ italiana de l‘ediciñ de Biezunska-Malowist (1986). 
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Staerman, la base del problema es trobava en el fet que ―l‘esclavitud antiga‖ tenia un 

caràcter diferent de la moderna, i per això, calia tenir en compte altres aspectes. Les 

fonts d‘esclaus dels propietaris romans no acabarien en l‘aportaciñ dels captius de les 

guerres, sinñ que es completarien amb l‘aportaciñ dels fills d‘esclaus que ja habitaven la 

península itàlica, i dels endeutats de les províncies (―serfs per deutes‖) venuts com a 

esclaus per part dels publicans i els ―usurers‖ (Staerman, 1986 [1963]: 186).  Segons 

Staerman: ―Uno degli aspetti della schiavitù antica, che la distinguono dalle altre forme 

di schiavitù, è il divieto di ridurre in schiavitù i concittadini cioè, in pratica, i debitori‖ 

(1986 [1963]: 165). A partir d‘aquí, Staerman qüestiona fins a quin punt s‘arribà a 

complir de forma estricta la llei Petelia (326 a.C.), per la qual es prohibia tenir en 

cadenes al deutor, ja que posteriorment, s‘havia promulgat la Lex Iulia de cessione 

bonorum, que: ―in sostanza ripeteva la legge Petelia‖ (1986 [1963]: 167). Per altra 

banda, Staerman cita diverses fonts que semblen confirmar la presència de la ―servitud 

per deutes‖ a l‘època tardo-republicana, especialment a les províncies, segons el 

testimoni de Varró (Rust. 1. 17. 2). 

 

 Resulta interessant citar aquest article de Staerman, perquè es pot observar com 

els resultats de la pròpia recerca, combinats amb la reacció als plantejaments, tant de la 

historiografia soviètica anterior, com dels historiadors occidentals, la porta a qüestionar 

un dels principis que havien sigut mantinguts com a inqüestionables per tots els 

investigadors, tant marxistes com no marxistes: la llibertat dels ciutadans romans durant 

l‘època clàssica. D‘aquesta manera, ens trobem davant d‘unes hipòtesis més trencadores 

i originals, per part d‘una historiadora de la Uniñ Soviètica, considerada el nucli de la 

recerca més dogmàtica, i tancada a certs plantejaments del segle XIX. 

 

 E. M. Staerman seguiria desenvolupant la mateixa línia interpretativa en 

posteriors publicacions, entre les quals destaca el llibre que realitzà amb M. K. 

Trofimova, L‟esclavitud en la Itàlia imperial (1971).
584

 La composició de la major part 

de l‘obra es pot atribuir a Staerman, mentre que només el darrer capítol, que tracta sobre 

el cristianisme primitiu, pot ser atribuït a M. K. Trofimova (Raskolnikoff, 1990: 195). 

Les tesis principals de l‘obra es poden resumir en una sèrie de punts essencials. En 

primer lloc, Staerman torna a defensar la tesi de la varietat de fonts de l‘esclavatge, 

                                                 
584

 Aquí hem fet servir la traducciñ al castellà de l‘ediciñ italiana amb la introducciñ de M. Mazza 

(Staerman, 1979). 
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entre les quals destaca la reproducció natural dels esclaus i els endeutats, amb la qual 

cosa reforça la idea de ―l‘esclavitud antiga‖ com un tipus històric amb unes 

característiques particulars. Cal tenir en compte que l‘objectiu principal d‘aquesta teoria 

era fer front a les interpretacions com la de Westermann (1955), en les quals l‘expansiñ 

de l‘esclavitud a la Roma tardo-republicana era presentat com un fet merament 

conjuntural, i no una evolució històrica necessària, com entenien els marxistes. Però al 

mateix temps que feia això, Staerman s‘oposava a una de les tesis que havien tingut més 

importància fins aleshores, tant dintre com fora de la URSS: la importància de 

l‘expansiñ romana en la formaciñ del sistema esclavista més important de l‘antiguitat. 

Cal dir que el sistema proposat per Staerman, a pesar d‘oposar-se als seus predecessors 

(inclosos als mateixos Marx i Engels), resultava més coherent dins el sistema teòric 

general del marxisme (Cfr. Mazza, 1979: XXXI). 

 

 El segon punt essencial de l‘obra de Staerman (1971) que cal destacar és el fet 

que situa el moment de major desenvolupament del sistema esclavista romà en el segle I 

d. C., i que considera que a partir del II d. C., aquest iniciaria la seua decadència a través 

de la substitució progressiva pel sistema del colonat. Aquest segon aspecte xocava amb 

la periodització utilitzada per la historiografia soviètica fins aleshores, que havia tendit a 

allargar el ―sistema esclavista‖ romà fins al segle V d. C., o bé, fins al III d. C. 

Staerman, pel contrari, realitza una anàlisi més acord amb els canvis transmesos per les 

fonts jurídiques i literàries, entre les quals destaquen els testimonis de Columel·la, i 

especialment, Plini el Jove, que evidencien l‘inici de la utilitzaciñ combinada d‘esclaus i 

colons. En canvi, els testimonis anteriors, com Cató i Varró, evidencien una preferència 

clara pel treball esclau, dins el model de la vil·la rústica o propietat de mesura 

intermèdia, encaminada a la producciñ d‘arboricultura encaminada a l‘exportaciñ. Un 

sistema que hauria predominat en el territori itàlic entre els segles III a. C. i I d. C. 

segons Staerman. Cal indicar que, fins aleshores, havia predominat la idea, tant entre la 

historiografia marxista soviètica, com fora d‘aquesta, que les propietats esclavistes 

típiques haurien sigut de gran mesura (latifundia), d‘acord amb la idea que es desprèn 

del discurs de Tiberi Grac (App. BCiv. 1. 7),
585

 i no de mesura mitjana, que és el que es 

dedueix de l‘estudi de la informaciñ transmesa pels agrònoms (Cfr. Mazza, 1979: 

XXIX).  

                                                 
585

 Vid. apartat 3.1.3.e. 
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 Aquí Staerman presenta un esquema pràcticament idèntic al que seguiran 

posteriorment els membres de ―l‘escola Gramsci‖,
586

 però que en la seua època, 

resultava fortament rupturista, fins i tot entre els historiadors no marxistes, ja que 

s‘havia tendit a estendre més el període de dominaciñ del sistema esclavista. Front als 

anàlisis anteriors, Staerman presentava un estudi molt més detallat dels períodes d‘inici 

i final de les transformacions econòmiques, la qual cosa no significa que durant els 

períodes anterior al segle III a. C. el treball esclau no tingués ja una presència en molts 

àmbits econòmics, i que durant el mateix segle II d. C. i bona part del III d. C. no seguís 

jugant un paper fonamental. Per altra banda, Staerman indicava que el seu estudi s‘havia 

centrat en el territori itàlic, el nucli de l‟imperi, però que no feia extensibles les seues 

observacions a la resta de les províncies, ja que aquestes serien exportadores d‘esclaus, i 

no importadores (Staerman, 1986 [1963]: 188).
587

 

 

 En tot cas, es fa evident que l‘objectiu de Staerman no és tant el de destacar la 

importància numèrica i cronològica de l‘esclavatge per damunt de les tesis defensades 

per Westermann (1955), com sí farien molts col·legues marxistes (fora i dins de la 

URSS), sinó destacar el fet que durant els períodes en què tingué una major 

importància, jugà un paper fonamental en la història de Roma, i que la seua aparició en 

aquest moment històric, era una conseqüència lògica i necessària de l‘evoluciñ històrica 

(d‘acord amb Marx (1967 [1957-1958]) i Engels, 1977 [1877]). És interessant destacar 

que durant les dues dècades següents aquesta posició serà també defensada per molts 

altres marxistes, entre els quals destaquen Ste. Croix (1988 [1981]) i els membres de 

l‘escola Gramsci.
588

 Però també des de fora del marxisme, serà defensada aquesta línia 

interpretativa per Moses I. Finley.
589

 

 

 En la defensa d‘aquesta línia interpretativa pionera, en la qual la importància del 

nombre d‘esclaus i la seua extensió geogràfica, no és tan important com el fet que 

aparegués en un determinat moment i el paper que jugaria en l‘evoluciñ econòmica 

posterior, cal destacar un article presentat per Iutxenko i Staerman de forma conjunta 

                                                 
586

 Vid. Carandini (1985, 1989) i Schiavone (1989a). Existeix una bibliografia molt més àmplia que no 

citem aquí per qüestions d‘espai, i perquè tractem amb més detall el tema al capítol 6.5.5. 
587

 Cfr. Molina Vidal (2008) sobre l‘aplicaciñ del model de la vil·la esclavista descrita pels agrònoms als 

territoris de les províncies, com Hispània. 
588

 Ibidem. 
589

 Vid. capítol 6.5.3. 
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l‘any 1960.
590

 Iutxenko havia encapçalat, com hem vist més amunt, l‘inici d‘una línia 

més aperturista en la Vestnik Drevnev Istorii des dels inicis de la dècada de 1950, i per 

tant, els seus treballs poden ser enquadrats dins la mateixa línia d‘E. M. Staerman.  

L‘article de Iutxenko i Staerman del 1960 es troba encaminat a complir dos objectius 

principals:  

 

1. Reforçar la renovació de la historiografia soviètica que ambdós autors 

defensaven, a partir de l‘abandonament de velles fñrmules del període estalinista 

i la creaciñ d‘una explicaciñ històrica més coherent amb l‘evidència empírica i 

l‘autèntica essència del materialisme històric. 

 

2. Crear un discurs històric més coherent amb l‘evidència empírica i amb els 

resultats científics de la historiografia occidental, per a així poder crear una 

explicació més sòlida, i amb això, més resistent als atacs dirigits pels 

―historiadors burgesos‖, i principalment, als de l‘escola de Mainz. 

 

 A partir d‘aquests objectius, es comprèn que la primera idea que trobem 

expressada a l‘article de Iutxenko i Staerman és que el nombre dels esclaus no pot ser 

utilitzat com a criteri per a determinar el caràcter esclavista, o no, d‘una societat.
591

 

Aquesta idea era una resposta clara als treballs com els de Wilcken (1899), Sargent 

(1925) i Westermann (1955), en els quals es feia un èmfasi especial en els nombres 

d‘esclaus, per tal de destacar que el nombre d‘aquests era molt menor del que s‘havia 

tendit a considerar fins aleshores. Un fet que permetia a Wilcken establir que 

l‘economia de l‘Egipte hel·lenístic s‘havia caracteritzat pel treball lliure, i no per 

l‘esclau.
592

 Una idea que seria acollida amb entusiasme per Rostovtzeff, com a 

demostració de les importants similituds entre el sistema capitalista contemporani i el 

món hel·lenístic, i per Westermann, com a demostració de que no es podia definir a 

aquesta societat com a ―esclavista‖. Però encara més rupturista la utilitzaciñ que es feia 

de les conclusions de Sargent (1925) per a indicar que si la proporció de la població 

esclava en l‘Atenes clàssica no havia superat a la lliure, aleshores, no es podia definir 
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 VDI, 1960, pp. 9-21 (apud. Raskolnikoff, 1975: 247). 
591

 Ibidem. 
592

 Vid. capítol 6.2.1. 
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aquesta societat com a ―esclavista‖, com ja havia defensat Zimmern (1909) per un camí 

diferent. 

 

 Per a fer front a aquest tipus de treballs, Iutxenko i Staerman afirmaven que el 

que definia a un mode de producciñ era ―la unitat de les forces productives amb les 

relacions de producciñ‖. Si per un costat, calia admetre que el treball esclau només 

predominava quantitativament en determinats contextos, per l‘altre, resultava evident 

que aquest sempre prevalia des del punt de vista qualitatiu.
593

 Aquest es desenvolupava 

de forma progressiva, s‘instal·lava a les províncies conquerides per l‘imperi romà, on 

començaven a aparèixer vil·les esclavistes, i exercia una influència incontestable entre 

la resta de categories de productors directes, que a poc a poc es començaven a 

confondre amb els esclaus. Un aspecte, aquest últim, que ens permet entendre millor 

l‘èmfasi de Staerman (1986 [1963]) en les limitacions en la prohibiciñ de la ―servitud 

per deutes‖ a la Roma clàssica. Per altra banda, Iutxenko i Staerman indicaven qeu 

l‘esclau sempre hauria constituït el principal motor del desenvolupament de les forces 

productives del mñn antic, degut al baix nivell desenvolupament tecnològic d‘aleshores, 

i del fet que constituís la força de treball preferida dels grups socials en expansió. 

 

 A partir dels continguts d‘aquest article es pot observar l‘enorme transformaciñ 

que es produeix en la historiografia soviètica al voltant de l‘any 1960 (en relaciñ amb la 

fi de l‘estalinisme), que avança cap a un major apropament als resultats de la ciència 

occidental, a l‘evidència de les fonts, i a la construcciñ d‘una teoria de la història més 

coherent amb els principis fonamentals amb la metodologia d‘estudi desenvolupada pel 

propi Marx, en comptes de les vulgaritzacions d‘aquest (entre les quals, incloem al 

propi Engels). Però al mateix temps, també es posen de manifest algunes de les 

limitacions més importants de la historiografia soviètica, que no s‘arribarien a superar 

mai, fins a la caiguda del règim soviètic el 1991. Es tracta de la utilitzaciñ d‘un esquema 

històric de base preestablert, que a pesar de ser reduït de forma notable per Iutxenko i 

Staerman, segueix present en els seus escrits. La idea fonamental d‘aquest esquema 

preestablert (o ―discurs metahistòric‖ si fem servir el terme de H. White), consisteix en 

el fet que l‘esclavatge havia de jugar un paper essencial en les transformacions 

econòmiques i socials que marquen el pas de la ―societat comunista primitiva‖ al 

                                                 
593

 VDI, 1960, pp. 9-21 (apud. Raskolnikoff, 1975: 247). 
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següent nivell evolutiu, on apareixen les diferències de classe i l‘estat, i posteriorment, 

en el pas d‘aquest estat primitiu a la seua forma més evolucionada de les ―civilitzacions 

clàssiques‖ de Grècia i Roma. La millor expressiñ d‘aquest esquema històric la trobem 

en la introducció de la Història de Roma de Kovaliov, en la qual es feia una descripció 

dels diferents estadis de desenvolupament de la ―societat esclavista‖, en les quals Roma 

constituïa el darrer nivell evolutiu, el més perfecte, i al mateix temps, el que marcava la 

fi del sistema esclavista, i la seua evolució cap a la societat feudal. 

 

 A pesar de que Staerman rebutjava el fort esquematisme de l‘obra de Kovaliov, 

aquest esquema evolutiu dels diferents estadis de la societat esclavista seguia plenament 

vigent en el seu esquema mental, ja que s‘havia format amb treballs com el de 

Kovaliov. Qüestionar en algun punt aquest esquema general significava recolzar les 

tesis de la ―historiografia burgesa‖, encapçalada per Westermann (1955), i aquesta era 

una posició que cap historiador soviètic estava disposat a sostenir.
594

 Per aquest motiu, 

el treball de Lencman (1966 [1963]) sobre la situaciñ de l‘esclavatge a la Grècia 

micènica i homèrica, partia del principi bàsic que calia definir a la societat grega 

d‘aquests períodes com a ―esclavista‖. La defensa d‘aquesta tesi en un treball d‘una 

gran solidesa documental, com és el de Lencman (1966 [1963]), resulta lògic, si ens 

fixem en la següent afirmaciñ que fa l‘autor rus a l‘inici del seu treball: 

 

  ―Für die marxistische Geschichtforschung [...] Die Sklaverei bedingte die erste 

Klassenteilung der Gesellschaft in der Geschichte der Menschheit; die sich auf Sklavenhaltung 

gründenden Staaten waren die früheste Staatsform überhaupt. Die Sklaverei schuf die materielle 

Basis für die Existenz der antiken Gesellschaften, und der Klassenkampf zwischen den Sklaven 

und Sklavenhaltern, sowohl in offenen als auch in latenten Formen, bestimmte in vielem den 

Gang der historischen Entwicklung der führenden Gesellschaften der Antike.‖
595

 (1966 [1963]: 

1) 

 L‘explicaciñ del paper històric de l‘esclavatge que ens presenta aquí Lencman 

constitueix, independentment de la seua veracitat, un esquema discursiu del qual no 

podia apartar-se cap historiador soviètic. Des d‘aquest punt de vista, en sembla que 

bona part de l‘explicaciñ de l‘èxit d‘acollida que tindria Staerman en la historiografia 

                                                 
594

 Cfr. Heinen (2010c) 
595

 ―Per a la investigaciñ marxista [...] l‘esclavitud causà la primera divisió entre classes de la història de 

la humanitat; la qual trobem representada en l‘apariciñ dels estats de propietaris d‘esclaus com la primera 

forma general d‘estat. L‘esclavitud creà la base material per a l‘existència de les societats de l‘antiguitat, i 

la lluita de classes entre els esclaus i els amos, tant de forma oberta com latent, determina en bona mesura 

el camí del desenvolupament històric de les primeres societats de l‘antiguitat.‖ (Traducciñ pròpia). 
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occidental, per damunt de la resta dels seus col·legues soviètics, es troba vinculat al fet 

que dediqués la seua atenciñ a l‘estudi de l‘esclavatge durant el període de màxima 

expansiñ, que era generalment acceptat per tots, en comptes d‘un període molt més 

difícil de determinar, com eren els períodes micènic i homèric. Alguns anys després 

d‘aparèixer publicat el treball de Lencman, l‘historiador francès P. Vidal-Naquet li 

dirigia una crítica que resultava difícil de respondre: 

 

  ―J. A. Lencman, en un libro dedicado a la esclavitud en al época micénica y homérica, 

donde se muestra totalmente conviencido d ela interpretaciñn ‗esclavista‘ de la sociedad 

micénica y, en consecuencia, de la distinción radical entre libros y esclavos durante esta época ha 

podido escribir, a propósito del doero, que, a no ser por el término en sí, no tendríamos ninguna 

razón seria para consideral doero como esclavo. ¿Por qué aventurarse en estas condiciones? 

(Vidal-Naquet, 1977 [1968]: 19). 

 

 La rigorositat científica d‘aquest treball de Lencman, com d‘altres aportacions 

prèvies (Lencman, 1986 [1951]), no ens haurien de deixar dubtes de la seua 

professionalitat com a historiador.
596

 El que ens posa de manifest, tot plegat, és que la 

historiografia soviètica experimenta un canvi qualitatiu durant aquest període, però que 

al mateix temps, no arribà a superar mai algunes de les seues característiques essencials. 

Aquest aspecte de la ciència soviètica té un paral·lel clar en l‘àmbit de la política, des 

del nostre punt de vista.
597

 Així, la lectura de l‘informe secret de Khrusxov marca una 

etapa d‘obertura important en els partits comunistes de tot el mñn (tant en els països 

socialistes com en els occidentals), i en l‘àmbit de la cultura i la societat soviètiques. Un 

dels seus resultats és que els països socialistes de l‘Europa oriental iniciaren diversos 

projectes de reforma econòmica i política, cap a una concepció menys estricta 

d‘aquestes, i més oberta a la participaciñ popular i a l‘apariciñ de diferents 

plantejaments polítics a l‘interior dels Partits Comunistes. Però al mateix temps, 

aquestes reformes trobarien el seu límit l‘any 1956, amb l‘anomenada ―Revoluciñ 

hongaresa‖, quan el govern de la URSS envià l‘exèrcit per a reprimir una reforma 

política que, des del seu punt de vista, havia arribat massa lluny (Hobsbawm, 1996). El 

procés de reforma obert en 1956, i al mateix temps, la constatació dels límits del mateix 

                                                 
596

 Per altra banda, no ens semblen dignes de major alabança: la fugida a les explicacions de caràcter 

general i estructuralista de molts historiadors occidentals a través del refugi en el positivisme més 

empirista; o el rebuig a qualsevol interpretació que pogués recordar en alguna mesura a la marxista, per 

part dels membres de l‘Acadèmia de Mainz. 
597

 Cfr. Vittinghoff (1960), Vogt (1975e [1962]), Backhaus (1974), Raskolnikoff (1975, 1990), Mazza 

(1979), Finley (1982) Wulff (1984, 1992), i Heinen (2010). 
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amb la repressiñ soviètica de la ―Revoluciñ hongaresa‖, marquen l‘inici d‘un  profund 

procés de reflexió i reconsideració dels propis plantejaments teòrics per part del 

marxisme occidental, que culmina en l‘apariciñ de noves línies interpretatives en 

l‘àmbit de la historiografia. Els resultats d‘algunes d‘aquestes noves corrents marquen 

la creaciñ de noves escoles historiogràfiques en l‘estudi de l‘esclavitud antiga, com sñn 

―l‘escola de Besançon‖ i ―l‘escola Gramsci‖, i una interessant renovaciñ del panorama 

teòric i epistemològic, que ens porta a la situació en la qual es troba la historiografia 

actual. Però abans d‘ocupar-nos d‘aquestes escoles, es fa necessari donar una ullada a la 

important influència de l‘antropologia sobre la història des de la dècada de 1960, i de 

l‘apariciñ d‘una nova corrent interpretativa de la mà de Moses I. Finley, Keith Hopkins, 

i altres investigadors d‘origen anglosaxñ (i que ha sigut anomenada per alguns: ―Nova 

Ortodòxia‖). 
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6. 5. 3. LA TERCERA VIA: EL NAIXEMENT DE LA “NOVA ORTODÒXIA” 

 

 

a) La influència de l’antropologia: Karl Polanyi i “l’escola substantivista” 

 

 El període posterior a la II Guerra Mundial donaria lloc al naixement de noves 

corrents interpretatives, més enllà de la dicotomia entre historiografia marxista 

(estructuralista i evolucionista) i no marxista (positivista, idealista i positivista), que 

havia caracteritzat el període previ. Tal com hem vist, durant les dècades de 1930 i 

1940, la historiografia marxista s‘havia convertit en la principal representant de 

l‘optimisme epistemològic, front al naixement de posicions crítiques amb la capacitat de 

la ciència (i especialment, la història) per a conèixer la realitat, des del bàndol liberal i 

conservador. Al segle XX es fa evident l‘abandonament de l‘optimisme epistemològic i 

l‘evolucionisme per una part dels historiadors d‘ideologia liberal, en favor de 

l‘escepticisme epistemològic. En aquest context, Rostovtzeff es convertia en un dels 

últims representants de l‘interès per la història econòmica i social del mñn antic i de 

l‘optimisme epistemològic (que posa de manifest en la seua aplicació dels 

descobriments arqueològics en la construcció de la història) des del bàndol no marxista. 

 

 Aquesta situació canvia després de la II Guerra Mundial, quan es produeix una 

tornada massiva de l‘interès per l‘estudi de la societat i l‘economia, tant des de 

posicions marxistes (que experimenten un notable augment), com des de fora del 

marxisme. Es tracta també del període en què el pensament marxista penetra d‘una 

forma més decisiva en les universitats de tota l‘Europa occidental (però no dels Estats 

Units, com a conseqüència de la ―caça de bruixes‖). Simultàniament, es produeix una 

diversificaciñ de les escoles marxistes (o ―neomarxistes‖), que augmenten els seus 

contactes amb diferents exponents de la historiografia no marxista, o d‘altres disciplines 

del coneixement que no són la història. 

 

 Una de les disciplines que tindrà una major influència en la historiografia del 

mñn antic a partir de la dècada de 1960 és la de l‘antropologia, especialment, a través 

del treball de Karl Polanyi: Trade and Markets in the Early Empires (1957). K. Polanyi 

(1886-1964) nasqué a Viena, on cursà els seus estudis de dret, i es doctorà en filosofia. 

Durant aquest període es relacionà amb intel·lectuals marxistes com György Lukács, o 
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vinculats al ―cercle de Viena‖, com Karl Manheim. Després de la I Guerra Mundial 

s‘establí a Budapest, on col·laborà amb el govern revolucionari del socialdemòcrata 

Mihály Károlyi, però es va veure obligat a abandonar el país quan es constituí el règim 

soviètic de Béla Kun, que seria destruït poc després per les forces de la reacció. 

Establert de nou a Viena, Polanyi no abandonà la seua activitat política, al temps que 

s‘interessava per l‘estudi de l‘economia política. L‘any 1933 es va veure obligat a 

abandonar el seu país com a conseqüència de l‘avanç del nazisme, i viatjà a Londres, i 

posteriorment als Estats Units, on finalment s‘establí, i publicà la primera obra de 

renom: The Great Transformation (1944). En aquest treball, Polanyi estudiava els 

orígens del capitalisme liberal en l‘Anglaterra moderna (a partir de la promulgaciñ de 

les ―Enclosure Acts‖) fins al que ell considerava que era l‘inici de la seua caiguda, en la 

seua època. Assegurava la superioritat d‘una economia planificada guiada per 

―l‘humanisme socialista‖: d‘aquesta forma, la societat podria dominar de nou 

l‘economia, en comptes de ser dominada per ella, com havia succeït a partir del segle 

XIX, amb l‘establiment de l‘economia de mercat (Godelier, 1976b: 10). 

 

 Aquests aspectes de la vida, la ideologia i el pensament de Polanyi, ens permeten 

entendre alguns dels principis bàsics que articulen la corrent interpretativa de 

l‘economia que començarà a desenvolupar a partir de l‘any 1947, quan es convertí en 

professor d‘Història econòmica de la Universitat de Columbia (Nova York). En 

Columbia, emprengué un programa d‘investigaciñ sobre els orígens de les institucions 

econòmiques, i deixant de banda els problemes de les economies contemporànies 

(capitalistes o socialistes), dirigí la seua atenció, cada cop més, cap a l‘estudi de 

l‘antropologia i la història antiga (Godelier, 1976b: 10-11). Entre les obres que estudià 

Godelier durant aquest període es trobaven: el treball de Bronislaw Malinowski 

Argonauts of the Western Pacific (1922), en el qual analitzava les relacions d‘intercanvi 

entre els indígenes de les illes Trobriand; i el de Marcel Mauss, Sociologie et 

anthropologie (1924), en el qual estudiava l‘entrega recíproca de dons entre 

determinades societats tribals. 

 

 A partir d‘aquest tipus de treballs, i de la seua oposició a la doctrina econòmica 

que predominava aleshores, Polanyi començà a desenvolupar la seua pròpia 

interpretaciñ de l‘economia de les societats no capitalistes. Segons Polanyi els estudis 

econòmics d‘aquest tipus de societats realitzats fins aleshores (tant des de la perspectiva 
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liberal, com des de la marxista) utilitzaven una metodologia errònia, perquè feien servir 

els components propis de les economies occidentals capitalistes, per a estudiar societats 

que regulaven la seua economia per sistemes molt diferents. Segons Polanyi, la 

concepció econòmica que predominava al seu temps era el resultant del 

desenvolupament que havien tingut a Europa i Amèrica, des de mitjan segle XVIII, la 

difusiñ del sistema dels ―mercats creadors de preus‖ (Polanyi, 1976b [1957]: 290). 

Durant la major part de la història, en canvi, el que havien predominat eren sistemes 

d‘intercanvi dels recursos molt diferents, que es podien observar en diverses de les 

organitzacions tribals que encara sobrevivien al món.  

 

 Així, les societats organitzades sobre mecanismes de reciprocitat, pròpies de 

col·lectius tribals i sense diferenciació social, es caracteritzarien per la pràctica dels 

intercanvis homogenis. La redistribució és pròpia de societats jerarquitzades i amb la 

figura de l‘estat, en les quals la classe dirigent administra els béns rebut  com a tributs o 

exaccions, i els redistribueix en centres d‘emmagatzematge dependents de temples i 

palaus (Polanyi, 1976b [1957]: 296-300). Aquest últim sistema és el que ens trobaríem, 

de forma més habitual, entre les societats de l‘antiguitat, segons Polanyi (1976b [1957]: 

311). Polanyi destaca com a símptomes evidents d‘aquesta situaciñ a l‘època antiga, el 

fet que la classe dels mercaders fos menyspreada entre les societats de l‘antiguitat, o la 

gran importància que manté el paper de l‘estat en la coordinaciñ de les activitats 

econòmiques en un cas tan destacat com el de Roma. La interpretació de Polanyi no 

podia ser, per tant, més diferent a la defensada per Rostovtzeff (1981a, b [1926]). 

 

 La imatge de les societats de l‘antiguitat que es desprèn de l‘anàlisi de Polanyi 

és una imatge caracteritzada per la integració entre els diferents grups que componen la 

societat garantida per la supremacia de les institucions en l‘àmbit econòmic. D‘aquesta 

forma, Polanyi reforça la seua crítica al sistema econòmic capitalista, i la conveniència 

de reforçar el paper de l‘estat. Una pràctica que es trobava en plena expansiñ en la 

dècada de 1950, no només entre els països socialistes, sinñ també entre els de l‘Europa 

occidental, i fins i tot en certs aspectes, als Estats Units (que havia sortit de la crisi del 

29 gràcies a l‘aplicaciñ de Roosvelt de les recomanacions de Keynes). Però al mateix 

temps, resulta interessant destacar que en l‘anàlisi de les economies de l‘antiguitat que 

fe Polanyi, també desapareixen les tensions socials destacades per la historiografia 

marxista. El discurs del del progrés, tant en la vessant liberal, com en la marxista, 
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desapareix en l‘obra de Polanyi, i és substituït per una concepciñ ―integradora‖ de la 

societat, que recorda molt a la concepció defensada per les primeres crítiques del 

sistema econòmic capitalista que sorgeixen a principis del segle XIX, que reivindiquen 

la protecció social garantida pels sistemes de control de l‘economia establerts per les 

institucions de ―l‘Antic Règim‖. 

 

 Per altra banda, convé destacar la importància de l‘obra de Polanyi, com a 

reactivadora de la concepciñ ―primitivista‖ de les societats de l‘antiguitat des d‘uns 

plantejaments totalment estranys al marxisme. Aquest fet permetrà que la concepció 

―primitivista‖ de l‘economia antiga torne a guanyar adeptes en països d‘escassa 

presència del marxisme, com són Gran Bretanya i els Estats Units, a partir de la dècada 

de 1960. A principis de la dècada de 1980, aquesta concepció haurà guanyat tants 

adeptes que es converteix en un autèntic ―paradigma‖, i alguns autors comencen a parlar 

de ―nova ortodòxia‖. 

 

 

b) La “Nova Ortodòxia”: M. I. Finley 

 

 En el camp de la història antiga, una de les propostes més influents que sorgiran 

després de la II Guerra Mundial serà la defensada, en primer lloc, per autors com A. H. 

M. Jones i Moses I. Finley, i seguida més tard per Keith Hopkins, P. Garnsey i R. 

Saller, entre altres, que actualment gaudeix d‘un caràcter hegemònic en el mñn 

anglosaxó. Un dels seus membres, Keith Hopkins, la defineix de la següent manera: 

 

  ―Over the last twenty years or so, a new orthodoxy has become dominant. It has become 

dominant. It has been masterminded by A. H. M. Jones and Sir Moses Finley [...] The new 

orthodoxy stresses the cellular self-sufficiency of hte ancient economy; each farm, each district, 

each region grew and made nearly all that it needed. The main basis of wealth was agriculture. 

[...] Most small towns were the residence of local large-landowners, centres of government and 

of religious cult; they also provided market-places for the eschange of local produce and a 

convenient location for the local craftsmen making goods predominantly for local consumption. 

The scale of inter-regional trade was very small. Overland transport was too expensive, except 

for the cartage of luxury goods. And even by sea, trade constitued only a very small proportion 

of gross product. [...] The low level of long-distance trade was also due to the fact that neither 

economies of scale nor investgment in productive techiques ever reduced unit production costs 

sufficiently to compensate for high transport costs. Therefore, no region or town could specialize 
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in the manufacture of cheaper goods; it could export only prestige goods, even overseas. And 

finally, the market for such prestige goods was necessarily limited by the poverty of most city-

dwellers and peasants.‖ (Hopkins, 1983: xiii). 

 

 La ―nova ortodòxia‖ a la qual es refereix Hopkins es caracteritza, com podem 

observar, per la seua interpretació fonamentalment primitivista de l‘economia antiga. La 

descripció realitzada per Hopkins presenta notables similituds amb la teoria proposada 

per Karl Bücher en 1893, a partir de la ―teoria de l‘oikos‖ de Rodbertus.
598

 La teoria de 

Bücher s‘ha convertit, com podem observar, en una de les propostes interpretatives més 

influents del segle XX, tant en el cas del marxisme ortodox (a pesar de que aquest no 

reconegués l‘origen de Bücher, i reivindiqués el paper d‘Engels), com en aquest cas, de 

la ―nova ortodòxia‖. Ara bé, la línia de continuïtat amb aquests últims no es produirà de 

forma directa, sinñ a través d‘una sèrie d‘orígens diversos, entre els quals juga un 

important paper la teoria econòmica desenvolupada per Karl Polanyi durant les dècades 

centrals del segle XX, i el fet que en l‘àmbit anglosaxñ no s‘hagués arribat a trencar mai 

la línia de continuïtat amb la concepció liberal progressista de la història. Ni A. H. M. 

Jones, ni M. I. Finley, es sentiren atrets per la interpretaciñ ―primitivista‖ de l‘economia 

antiga per la lectura de K. Bücher, sinó que la desenvoluparen per altres vies, entre les 

quals destaca la reacció als plantejaments defensats per altres contemporanis seus.  

 

 Un cop hem estudiat l‘obra de Westermann, ens sembla evident que bona part de 

la interpretació de Finley del món antic es pot entendre, almenys en els seus orígens, 

com una reacció als plantejaments de Westermann, que havia sigut professor seu a la 

Universitat de Columbia, de Nova York (Saller-Shaw, 1984: 12). En aquest sentit, 

resulta molt il·lustratiu el fet que Finley dediqués bona part de la seua carrera 

investigadora al tema de l‘esclavatge en l‘antiguitat, en el qual Westermann havia 

realitzat una contribució important. Durant els anys posteriors a la finalització dels seus 

estudis a Columbia, el 1929, Finley es dedicà a l‘estudi d‘aquells autors que no havia 

pogut conèixer durant la carrera, com a conseqüència de l‘orientaciñ conservadora dels 

seus professors (inclòs Westermann). El mateix Finley ens informa d‘aquest fet en la 

següent frase: 

 

                                                 
598

 Vid. capítol 5.5.2. 
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  ―Como estudiante graduado en la Universidad de Columbia, en los primeros aðos de 

1930, me eduqué con Weber y Marx [...] Pirenne y Marc Bloch. [...] éstos eran unos cuantos de 

los escritores cuyas ideas y métodos estaban [...] en las conversaciones interminables con otros 

estudiantes.‖ (Finley, apud. Saller-Shaw, 1984: 12). 

 

 És important tenir en compte que ens trobem en la dècada de 1930, el període 

durant el qual el feixisme s‘expandia per Europa, al mateix temps que el comunisme li 

oposava una ferotge resistència, i el marxisme adquiria cada cop més adeptes entre la 

intel·lectualitat europea. Finley sempre es destacà per la seua orientació esquerrana, i 

pel seu interès per l‘obra de Marx i altres pensadors de tendències properes, però no 

s‘arribà a enquadrar mai en les files del comunisme i el marxisme ortodox, sinñ que es 

sentí més inclinat per la via d‘arrel revisionista, i més crítica amb les obres dels 

fundadors del marxisme de ―l‘escola de Frankfurt‖. L‘any 1934 es produí el trasllat de 

l‘Institut für Sozialforschung [―Institut per a la investigaciñ social‖] sota la direcciñ de 

Max Horkhemeier, des de Frankfurt a Nova York. L‘Institut s‘afilià a la Universitat de 

Columbia, i Finley començà a participar en diverses de les activitats desenvolupades per 

aquest (Saller-Shaw, 1984: 14). La relaciñ amb l‘Institut resulta de gran importància, ja 

que aquest procedia d‘una de les tradicions filosòfiques marxistes més importants de 

l‘Europa de la primera meitat del segle XX: ―l‘escola de Frankfurt‖. Però a diferència 

d‘altres escoles marxistes, aquesta es caracteritzà per la seua interpretaciñ oberta del 

marxisme, a partir de l‘estudi d‘autors no marxistes, com Max Weber, i amb una actitud 

d‘estudi crític amb la pròpia obra de Marx. 

 

 El següent estadi a destacar en la formació de M. I. Finley és el període comprés 

entre els anys 1952 i 1954, durant els quals passà a formar part del projecte de recerca 

de Karl Polanyi. El contacte amb K. Polanyi, amb el qual també compartia posicions 

polítiques properes (d‘esquerres, sense arribar a ser comunistes), marca l‘evoluciñ 

definitiva de Finley cap a la seua concepciñ particular de l‘esclavitud antiga. Així, l‘any 

1954 apareixia ja publicada la seua primera monografia d‘història del mñn antic, The 

World of Odisseus, en la qual posava de manifest els trets principals de la seua 

interpretaciñ de la història (De Sanctis, 1979). L‘anàlisi de Finley es defineix, en primer 

lloc, per la seua oposiciñ radical al tipus d‘anàlisi idealista, positivista, historicista i 

modernista que caracteritzava l‘obra del seu mestre, W. L. Westermann, i bona part dels 

classicistes i historiadors de l‘antiguitat d‘Europa i els Estats Units que no eren 
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marxistes. Per altra banda, Finley acull amb entusiasme la interpretació 

―institucionalista‖ dels sistemes econòmics precapitalistes que fa Polanyi, que es 

convertirà en un dels principis fonamentals de la seua interpretaciñ de l‘economia 

antiga. Però a diferència de Polanyi, Finley dedicarà una major atenció als conflictes 

socials, que també es fan present en les economies ―institucionalitzades‖ de l‘antiguitat. 

Ara bé, contràriament al que semblaria lògic pensar, Finley no fa servir aquí l‘anàlisi 

marxista, sinñ l‘obra de Max Weber, i l‘estudi de la representaciñ dels conflictes socials 

en l‘àmbit ideològic que havia caracteritzat l‘escola de Frankfurt (que es manté com una 

de les principals influències de Finley, al llarg de la seua vida). 

 

 El resultat d‘aquesta multiplicitat d‘influències és el desenvolupament d‘una 

interpretaciñ de l‘economia, la societat i la política de les societats antigues 

(preferentment Grècia) totalment originals en l‘obra de Finley. Un dels trets 

possiblement més destacats de la seua obra és el fet que tingués un caràcter 

eminentment estructuralista i materialista, però al mateix temps, presentés posicions 

separades del marxisme en molts camps. Tanmateix, el cavall de batalla principal de 

Finley, al llarg de tota la seua vida, seran els plantejaments idealistes i modernistes que 

predominaven entre molts classicistes, motiu pel qual dirigirà bona part dels seus 

treballs contra els postulats d‘autors com Westermann, Rostovtzeff i Joseph Vogt. Cal 

recordar que entre les dècades de 1930 i 1940 Finley es mantingué estretament vinculat 

a organitzacions d‘esquerra nord-americanes, i que entre finals de la dècada de 1940 i 

principis de 1950, començaria a trobar-se cada cop més pressionat per la persecució 

anticomunista de McCarthy i els seus seguidors. L‘any 1955 Finley decidí abandonar 

els Estats Units i establir-se a Anglaterra, on iniciaria la segona etapa de la seua vida, 

com a professor de la Universitat de Cambridge, i un dels investigadors de l‘antiguitat 

més brillants i polèmics de les dècades següents. 

 

  En l‘àmbit de l‘esclavitud antiga Finley es destacà, des dels inicis de la seua 

carrera investigadora en la Universitat de Cambridge, per l‘elaboraciñ d‘una sèrie 

d‘articles incisius, destinats a discutir bona part dels problemes en els quals la discussió 

presentava una major vehemència. Així, l‘any 1959 apareixia ja publicat un article 

titulat: ―Was Greek Civilization based on Slave Labour?‖, que encara roman com una 

de les contribucions fonamentals per a endinsar-se a la problemàtica del paper de 

l‘esclavatge en l‘economia antiga. En aquest primer treball Finley posa ja de manifest, 
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des d‘un principi, que la seua posiciñ respecte a la problemàtica de l‘esclavitud és una 

tercera línia, que manté una posició equidistant entre les conclusions de Westermann 

(1955), en un extrem, i dels autors marxistes, per l‘altre. Aquesta línia interpretativa 

porta a Feinley a sostenir una sèrie base que mantindrà presents al llarg de tota la seua 

obra posterior, i que podem resumir en els punts següents: 

 

 1. Esclavitud és una paraula que, si utilitzem amb rigor, s‘ha d‘aplicar només a 

aquells éssers humans que eren considerats una propietat, una mercaderia (a 

chattel), en el sentit més estricte del terme. Això significa que altres formes de 

dependència, com la ―servitud per deutes‖, els ilotes i els penestes, queden fora 

d‘aquesta categoria (Finley, 1959: 145-147). 

 

 2. En conseqüència, no es podia considerar com a ―esclavistes‖, ni Atenes durant 

el període previ a Solñ, ni Esparta durant l‘època clàssica. El terme de ―societats 

esclavistes‖ s‘havia d‘aplicar, precisament, a aquelles poleis gregues que havien 

gaudit de sistemes democràtics. Aquesta idea porta a Finley a formular una frase 

que romandrà famosa: ―One aspect of Greek history, in short, is the advance, 

hand in hand, of freedom and slavery‖ (1959: 164). 

 

 3. A pesar de la denominaciñ d‘aquestes societats com a ―esclavistes‖, ja que 

l‘esclavatge constituïa un element bàsic d‘aquestes societats, Finley renuncia a 

reflexionar sobre si constituïa l‟element bàsic o fonamental per a explicar el 

caràcter d‘aquestes societats, o si determinà algunes de les grans transformacions 

del món antic (1959: 161). 

 

 Els punts presentats es dirigeixen, en primer lloc, contra la tendència de la 

historiografia marxista, i especialment, dels autors soviètics, a englobar totes les formes 

de dependència de l‘antiguitat sota el concepte d‘esclavitud. Un fet que havia permès a 

autors com Avdiev a designar Egipte com una ―societat esclavista‖, o alguns anys més 

tard, Lencman (1966 [1963]), en el cas de les societats micènica i homèrica. Finley 

també rebutjava establir l‘explicaciñ dels grans canvis del mñn antic (no només en 

l‘àmbit econòmic) per l‘esclavatge, com tendien a fer els autors marxistes (Walbank, 

Farrington), i també alguns historiadors liberals (tendència criticada per Westermann, 

1915). Però al mateix temps, Finley també s‘oposa amb vehemència a la tendència de 
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Zimmern, Westermann, i altres autors de la mateixa corrent, a eliminar el qualificatiu 

―d‘esclavista‖ de la societat grega. Finley admetia que la importància d‘aquesta 

instituciñ era molt menys massiva del que s‘havia tendit a considerar algunes dècades 

enrere, i encara mantenien molts marxistes, però al mateix temps, considerava absurd 

tractar de negar la importància fonamental de l‘esclavatge per a les societats gregues. La 

literatura clàssica havia deixat una evidència clara de la presència dels esclaus en tots 

els sectors de l‘economia grega, i la seua utilitzaciñ habitual per part dels grans 

propietaris d‘Atenes (1959: 145-147). A més a més, Finley afegia una interessant 

observaciñ filològica: ―The Greek language had an astonishing range of vocabulary for 

slaves, unparalleled in my knowledge‖ (1959: 146). El fet que alguns autors tractaren de 

negar aquesta realitat només es podia explicar per motius externs a la pròpia evidència 

empírica. Segons Finley, això era el resultat de la confusió:  

 

  ―of the historical study with moral judgements about slavery. We condemn slavery, and 

we are embarassed fo rthe Greeks, whom we  admire so much; therefore we tend either to 

underestimate its role in their life, or we ignore it altogether, hoping that it will quietly go away.‖ 

(1959: 160). 

 

 El fet que les societats homèrica i espartana no presentaren una proporció 

d‘esclaus significativa no alterava aquest fet, perquè el principal referent de 

―l‘excel·lència grega‖, que era Atenes, seguia trobant-se marcat per ―l‘espectre de 

l‘esclavitud‖. Així doncs, Finley reprèn el tema de la conferència de Zimmern (1909), 

però no per a tractar de resoldre el dilema entre ideal grec i esclavitud negant aquesta 

última, sinó precisament, per posar de manifest que aquest dilema era de caràcter 

totalment idealista, i que per tant, calia ser eliminat per al desenvolupament d‘una 

aproximació científica a la història. Des del nostre punt de vista, a pesar de que l‘article 

de Finley (1959) sembla dirigir-se més contra la historiografia marxista que contra la no 

marxista, el seu objectiu principal és enfrontar-se contra les tendències idealistes a 

l‘interior d‘aquesta última. Cal recordar que Finley donava classes a Cambridge, on 

predominava clarament l‘aproximaciñ de caràcter idealista i positivista al mñn clàssic. 

La crítica al marxisme de Finley en aquest article ens recorda, en bona mesura, a la 

utilitzaciñ de la crítica a la ―historiografia burgesa‖ per part d‘autors soviètics com 

Iutxenko i Staerman, com una estratègia per a atacar a algunes de les posicions que 

havia defensat prèviament la historiografia soviètica. 
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 Però més enllà d‘aquestes intencions concretes de Finley, ens interessa 

emmarcar també la seua obra en un context historiogràfic molt més general, en el qual 

es trobaven incloses les seues dues principals influències en la interpretació de 

l‘economia antiga: K. Polanyi i Max Weber. La utilitzaciñ d‘aquests dos autors portaria 

a Finley a desenvolupar una interpretaciñ de l‘economia antiga marcadament 

―primitivista‖, que en bona mesura tornava als plantejaments de la ―teoria de l‘oikos‖, 

en uns termes molt similars a com havia sigut defensada per K. Bücher (1936 [1893]). 

La reacció frontal de Finley als plantejaments idealistes i modernistes de liberals 

antimarxistes com Westermann i Rostovtzeff, el portaren a adoptar amb encara més 

força els plantejaments primitivistes que es derivaven de la interpretació 

―substantivista‖ de K. Polanyi. Per altra banda, M. Weber aportava a Finley la 

concepciñ dinàmica i historicista del mñn antic que mancava en l‘anàlisi excessivament 

esquemàtic i institucional de K. Polanyi (1976a [1957]). Però com hem vist més amunt, 

a pesar de que M. Weber adoptà alguns dels plantejaments ―modernistes‖ i historicistes 

dels seus contemporanis E. Meyer, U. Wilcken i Rostovtzeff (que han portat a molts 

autors a situar-lo com una ―tercera via), aquest es mantingué sempre fidel als elements 

essencials del ―paradigma liberal progressista‖.  

 

 Tot plegat contribuirà a que Finley es convertisca en un dels artífexs principals 

(probablement el principal) de la reintroducció, o millor dit, re-dinamització, del 

―paradigma liberal progressista‖ en la historiografia anglosaxona, a través de la seua 

coneguda obra: The Ancient Economy (1973), que constitueix un atac directe als 

postulats modernistes de Rostovtzeff (1981a, b [1926]). Uns postulats que havien gaudit 

de gran influència entre la historiografia del període previ a la II Guerra Mundial, i que 

ara comença a experimentar una davallada important en l‘àmbit anglosaxñ i francès, tot 

i que mantindrà la seua vigència en alguns indrets, com Itàlia. El més important d‘això, 

des del punt de vista de la nostra recerca, és que a pesar de que Finley establís que 

renunciava a donar resposta a les grans preguntes plantejades per la historiografia 

marxista respecte al caràcter determinant de l‘esclavatge, el cert és que coincidirà en 

bona mesura amb aquesta en una sèrie de punts crucials, que descrivim a continuació: 

 

 1. La interpretaciñ ―primitivista‖ del mñn antic, és a dir, oposada als 

plantejaments ―modernistes‖ d‘autors com E. Meyer i Rostovtzeff. 
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 2. Com a conseqüència del punt anterior, la centralitat de ―l‘economia de 

l‘oikos‖, que també forma part de la concepciñ marxista ortodoxa, a pesar de que 

no siga objecte del seu interès habitual. 

 

 3. Com a conseqüència d‘aquesta centralitat de l‘oikos, el caràcter central, 

també, del treball esclau. 

 

 I és que, com posa ja de manifest en l‘article de 1959, Finley considerava que a 

l‘antiguitat havia existit ―treball dependent‖ i ―treball lliure‖, però que aquest últim no 

podia ser associat mai de forma directa al treball lliure assalariat de l‘època moderna 

(com havien tendit a fer E. Meyer, Zimmern, Barrow i Westermann) (1959: 145). Finley 

admetia que hagueren existit formes de treball contractat en alguns casos de l‘antiguitat, 

especialment de jornalers, però aquests sempre haurien tingut un caràcter rar, i poc 

representatiu. L‘engròs del treball lliure hauria sigut desenvolupat sempre pels petits 

propietaris de caràcter lliure, o semi-lliure, que cultivarien les pròpies terres, per a 

garantir-se l‘autoconsum (la unitat bàsica de l‘oikos). Per altra banda, el mecanisme 

principal d‘aquells que posseïen grans propietats per a obtindre beneficis d‘aquestes, 

seria la utilitzaciñ de mà d‘obra dependent. I a partir del moment en què no pot utilitzar 

a la poblaciñ autòctona d‘aquesta manera, perquè l‘abolició per deutes ha sigut abolida 

(en el cas d‘Atenes, per les reformes de Solñ), i perquè la massa de la poblaciñ forma 

l‘engròs de l‘exèrcit, començarà a importar esclaus per a treballar les pròpies terres. 

Convé indicar que, en aquest punt, Finley evita l‘explicaciñ econòmica a aquest 

fenomen, que ja havia sigut proposada per Ciccotti (1977 [1899]), en uns termes que 

considerem interessant recordar: l‘esclavitud es convertiria en el tipus de mà d‘obra 

utilitzat de forma preferent per aquells grups de la societat grega emergents per la 

riquesa mòbil adquirida pel comerç, per a assentar els seus beneficis en la terra i en la 

producció artesanal, i així augmentar encara més les seues riqueses. La deducció ens 

sembla lògica, i el fet que Finley no fes referència a ella ens sembla derivat de la seua 

oposició frontal a tots aquells plantejaments que li pogueren recordar a la corrent 

modernista (una oposició que no trobem en Ciccotti). Caldrà esperar, per tant, a la 

formaciñ de ―l‘escola Gramsci‖ italiana, per a que aquest tipus d‘interpretacions tornen 

a ser valorades des dels plantejaments d‘una anàlisi estructuralista i materialista de 

l‘antiguitat. 
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 Per altra banda, en la relació que estableix aquí Finley entre les idees de 

democràcia i esclavitud hi ha un element ideològic que convé destacar. Finley fa ús aquí 

d‘una altra teoria que ja trobem plantejada en E. Meyer (1983c [1898]), per a establir un 

vincle entre l‘avanç de la democràcia a Atenes i de l‘esclavitud. Però a l‘època de 

Finley, en què el concepte de ―democràcia‖ es troba generalment acceptat per la massa 

de la intel·lectualitat europea, l‘establiment d‘aquest vincle es converteix en un 

instrument que podia ser utilitzat d‘una forma molt diferent. Es convertia en un 

instrument per a atacar, precisament, a aquells historiadors més conservadors, que 

volien defensar la imatge d‘una Atenes democràtica de treballadors lliures, com a 

símbol de l‘Europa occidental, enfront de l‘acusaciñ d‘una societat ―d‘esclaus‖, que els 

feien els marxistes dels països socialistes. D‘aquesta manera podem observar com en el 

segle XX es capgiren els termes en què s‘havia mantingut la discussiñ entre ideologia i 

esclavitud antiga entre els segles XV i XIX. Mentre que fins a mitjan segle XIX, la 

tendència a destacar el paper de l‘esclavatge en l‘antiguitat havia sigut una característica 

de la historiografia conservadora per a fer front al projecte humanista d‘implantar 

repúbliques de caràcter democràtic i defensar la moral estoica envers l‘economia; a 

partir de finals del segle XIX, els termes s‘inverteixen, i la tendència a destacar la 

importància de l‘esclavatge en les societats de l‘antiguitat es convertirà en un dels trets 

principals de la historiografia marxista. Els esclaus antics començaran a ser associats 

amb el proletariat modern, i les ―grans civilitzacions‖ de l‘antiguitat amb les ―falses 

democràcies‖ burgeses de l‘època contemporània. 
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7. CONCLUSIONS 
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7. 1. OBJECTIUS I ESTRUCTURA DEL TREBALL 

 

 

 En la introducció del nostre treball expliquem quins han sigut els objectius que 

hem perseguit en l‘elaboraciñ d‘aquesta recerca. El primer d‘aquests, ha sigut el de 

contribuir en alguna mesura al debat actual sobre el paper de l‘esclavatge en l‘economia 

antiga. Aquesta preocupaciñ és la que ens ha portat a seleccionar l‘estudi de determinats 

autors, per damunt d‘altres, i a prestar una major atenciñ a determinats contextos 

històrics i intel·lectuals, per damunt d‘altres. Però la nostra recerca, també ha tingut 

altres objectius, que guarden una relaciñ més directa amb l‘estudi de la historiografia. 

Per tal de diferenciar entre els diferents tipus de conclusions a les quals ens ha portat el 

nostre treball hem organitzat les conclusions del nostre treball d‘investigaciñ. En el 

primer apartat, que és el que aquí comença, fem referència a tres aspectes principals: 

 

- El caràcter de la nostra recerca en relació a la metodologia adoptada i als 

estudis previs sobre la historiografia de l‘esclavitud antiga. 

- L‘evoluciñ general de la història de la historiografia que hem reconstruït al 

llarg de la nostra recerca, a través de la selecció dels autors i els temes que 

hem considerat més rellevants o representatius. 

- Les conclusions que es deriven, d‘una forma més directa, d‘aquesta evoluciñ 

historiogràfica. 

 

 Tal com hem indicat en l‘estat de la qüestió (1.2.), aquest no és el primer estudi 

de la historiografia de l‘esclavitud antiga que s‘ha realitzat, sinñ que  pel contrari, aquest 

àmbit d‘estudi consta ja d‘una certa tradiciñ d‘estudis. Un fet lògic, si tenim en compte 

la gran importància que ha tingut el debat sobre l‘esclavitud antiga en el camp de la 

investigaciñ sobre el mñn antic. Però lluny d‘haver solucionat el problema, aquests 

estudis ens han posat de manifest que l‘evoluciñ de la historiografia en aquest camp 

presenta un caràcter enormement complex, i que per tant, es feia necessari realitzar 

estudis més detallats sobre aquest problema. Des de l‘apariciñ dels primers estudis de 

Vittinghof (1986 [1960]) i J. Vogt (1975e, f [1962, 1965]), la investigació en aquest 

camp ha experimentat un notable desenvolupament, com ens manifesta el detallat estudi 

de Raskolnikoff (1975) sobre la historiografia soviètica. Però el bot qualitatiu el trobem 
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en l‘estudi de Finley (1982 [1980]), que com a conseqüència de la gran formaciñ teòrica 

d‘aquest autor, de les seues preocupacions metodològiques particulars, i del seu gran 

coneixement dels estudis sobre l‘esclavitud antiga, realitzà un estudi d‘enorme 

importància per a la historiografia posterior.  

 

 No és estrany que Finley s‘haja convertit en el creador d‘autèntics ―paradigmes 

historiogràfics‖, tant en aquest camp, com en el dels seus estudis sobre l‘economia i 

l‘esclavitud antigues (especialment, en l‘àmbit grec). Però precisament per aquest 

motiu, considerem que es fa més necessari reprendre els treballs de Finley, i estudiar-los 

d‘una forma crítica. Aquesta necessitat es fa especialment evident en el cas de l‘estudi 

historiogràfic de Finley (1982 [1980]), ja que aquest cobreix un enorme període històric 

(segles XVI-XX), que l‘autor nord-americà no sempre domina amb la suficient precisió, 

a pesar de que faça servir algunes de les principals referències bibliogràfiques que 

existien en el moment de la seua realització (com Momigliano, 1955c, d). Per altra 

banda, Finley deixa sense contestar algunes preguntes que considerem de suma 

importància, com per exemple: Perquè sorgí un interès per l‟estudi del paper de 

l‟esclavatge en l‟economia antiga en un determinat moment, i no abans? o, Quins foren 

els autèntics canals de transmissió de les noves concepcions historiogràfiques? Finley 

apunta algunes idees que ens han permès seguir els cursos que ens portarien a la 

resposta d‘aquestes qüestions (i en altres casos, a carrerons sense sortida), però no les 

arriba a respondre per si mateix. En tot cas, el treball de Finley (1982) és d‘un gran 

valor, perquè planteja qüestions que fins aleshores ningú havia tractat, i obri un camp 

d‘estudi que fins aleshores, només havia sigut estudiat d‘una forma molt parcial.
599

  

 

 Els temes plantejats per l‘estudi de Finley (1982) expliquen, en bona mesura, 

l‘apariciñ de treballs com els de S. Riccardi (1997), J. Deissler (2000) i N. McKeown 

(2007), que s‘han llançat a l‘estudi de la historiografia de períodes molt més concrets, a 

la qual han realitzat també preguntes molt més concretes. Però la realitzaciñ d‘aquest 

tipus d‘estudis deixa sense contestar, des del nostre punt de vista, algunes de les 

principals preguntes que motivaren el treball de Finley (1982), i que només es podien 

respondre si es reprenia el mateix àmbit d‘estudi que ell examina (segles XVI-XX), o 

fins i tot ampliant-lo a altres períodes històrics i intel·lectuals (literatura clàssica, segle 

                                                 
599

 Per altra banda, l‘estudi de Finley sobrepassa amb excés els objectius per als quals estava concebut el 

seu llibre. 
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XV, segona meitat del segle XX). La decisiñ d‘emprendre l‘estudi d‘un àmbit 

cronològic i temàtic tan ampli ens ha causat grans dificultats, i ha repercutit 

(inevitablement) en una falta de coneixement exhaustiu en diversos parts de la nostra 

recerca, però al mateix temps, considerem que ens ha aportat el coneixement de 

diversos aspectes, als quals no haguérem pogut accedir d‘altra manera.  

 

 En aquest sentit, cal indicar que un dels plantejaments de partida que han guiat 

aquest treball de recerca ha sigut la idea de que l‘activitat historiogràfica no es pot 

concebre de forma separada a les grans corrents de pensament que han guiat el 

pensament occidental modern. Un estudi historiogràfic que no tinga en compte aquest 

aspecte, ens posarà de manifest qüestions importants referents als canvis en la 

metodologia i als moments en què s‘han produït nous descobriments (perspectiva 

positivista), però no ens podrà explicar realment perquè concebem la història de la 

manera en què ho fem, i no d‘altra. Per altra banda, aquells estudis (els anomenats 

―externalistes‖) que han fixat la seua atenciñ principal al descobriment de les 

vinculacions que existeixen entre la ideologia política i les tendències historiogràfiques, 

només ens permeten explicar una part del problema, i sobre tot, es troben indefenses 

davant de les fortes incoherències que es produeixen sovint entre la ideologia de 

determinats autors, i les interpretacions historiogràfiques que fan servir. 

 

 A diferència d‘aquest tipus d‘estudis historiogràfics (tant els de caràcter 

positivista, com els ―externalistes‖), en aquest treball hem partit de la hipòtesi, segons la 

qual, resulta necessari utilitzar els estudis de la teoria del coneixement (K. Manheim, T. 

S. Kuhn, Foucault) per a poder assolir una bona comprensiñ de la forma en què s‘ha 

articulat i ha evolucionat el coneixement historiogràfic. La utilitzaciñ d‘aquest tipus de 

referents metodològics ha sigut la que ha conferit a aquest treball l‘aspecte que té, i els 

motius que han guiat la nostra atenció especial a determinats contextos intel·lectuals (el 

Renaixement, la Il·lustració) que constitueixen moments de ruptura epistemològica, i al 

mateix temps, l‘agrupaciñ dels autors estudiats en determinats blocs temàtics. 

L‘estructura del nostre treball fa evident també que hem fet un ús combinat de les 

teories del coneixement d‘autors com K. Manheim, T. S. Kuhn i Foucault, i que al 

mateix temps, hem mantingut una posició crítica amb alguns dels seus plantejaments.  
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 Per altra banda, no s‘arribarà a comprendre plenament la metodologia que ha 

guiat el nostre treball si no fem menció també els estudis realitzats J.G.A. Pocock i G. 

Cambiano, en els camps de la història del pensament ètic, polític i historiogràfic dels 

segles XV-XVIII, en relaciñ als seus fonaments clàssics. El mètode d‘estudi seguit per 

aquests autors ens ha semblat especialment adequat per a la realitzaciñ d‘una 

comprensió de la historiografia de l‘època moderna que resulte útil per a la recerca 

actual.  

 

 En tot cas, l‘adopciñ d‘una anàlisi de caràcter historiogràfic no ens ha fet oblidar 

mai el motiu originari d‘aquesta recerca: realitzar una contribuciñ al debat sobre el 

paper de l‘esclavatge en l‘antiguitat. Per aquest motiu, el primer aspecte al qual hem 

dirigit la nostra atenció ha sigut el del concepte modern d‟esclavitud, quin significat té 

per a nosaltres aquesta paraula, i quin altre ha tingut en altres períodes històrics. Les 

importants diferències semàntiques que es posen de manifest en aquest camp, ens 

mostren la necessitat de realitzar una utilització més acurada del terme de la que han fet 

molts historiadors previs. Per altra banda, el tractament d‘aquesta qüestiñ ens ha servit 

per a delimitar una de les nostres posicions de partida en el debat sobre l‘esclavitud 

antiga: distingim entre el que considerem ―l‘esclavitud‖ pròpiament dita, d‘altres formes 

de treball per a altres de caràcter obligatori i semi-obligatori. Per a referir-nos a tots 

aquests grups (esclaus, serfs per deutes, hilotes, etc) hem fet servir el terme de 

―dependència‖, mentre que hem reservat el ―d‘esclavitud‖ a la forma de dependència 

més extrema, aquella en què el treballador és considerat una ―mercaderia‖ (chattel) i no 

disposa dels drets més bàsics, com el dret a la vida i la possibilitat de formar una 

família. 

 

 A partir d‘aquest plantejament de partida hem realitzat un breu examen dels 

principals camps semàntics de la terminologia antiga referida a la dependència, per tal 

de mostrar les importants diferències que es presenten també en aquest camp, ja que, a 

diferència del que ens ocorre a nosaltres, els antics grecs i romans no disposaren d‘una 

paraula que servís, únicament, per a referir-se a la institució de l‘esclavatge. Això 

significa que les fonts poden resultar summament ambigües, i ens porten a veure esclaus 

on no n‘hi ha, o a no veure‘n on sí que n‘hi ha.
600

 La constataciñ d‘aquest problema, i 

                                                 
600

 La tendència dels traductors de parla anglesa a traduir tots els termes referits al servei de la casa pel 

terme slaves, ens porta a fixar la nostra atenció en el caràcter servil d‘aquests, i de forma inversa, la 
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del fet que ha portat a confusions d‘interpretaciñ en més d‘una ocasió, ens referma sobre 

la idea de que es fa necessari aclarir que utilitzem el terme ―esclau‖ com a concepte 

analític modern, i que per tant, haurem d‘establir en quins casos poden utilitzar aquest 

concepte sense problemes, i en quins casos no resulta clar. 

 

 A la baixa edat mitjana, al voltant del segle XIII, fou el moment en què es 

començà a difondre a l‘Europa moderna el terme d‘esclavitud per a referir-se a un tipus 

de dependència particular, la dels estrangers que eren privats de tots els drets i utilitzats 

com a mercaderia. Resulta interessant destacar que quan el Corpus Iuris Civilis 

començà a ser estudiat pels juristes francesos del segle XIII, aquests tendiren a aplicar la 

legislació destinada als servi romans als ―serfs‖ de la seua època, mentre que a partir del 

segle XIV, aquesta situaciñ s‘invertiria. L‘esclavitud començà a ser vista, cada cop més 

en Europa, com una situació de dependència particular, que no tenia res a veure amb els 

vincles que mantenien molts camperols de l‘època amb els ―senyors‖ de la terra. La 

constataciñ d‘aquest fet la trobem en la següent observaciñ de l‘humanista Palmieri, que 

constitueix el primer autor (d‘entre els estudiats), en establir una diferenciaciñ clara 

entre les formes de treball dels antics romans, i les de l‘Europa moderna: 

 

  ―Anticamente dice Marco Varrone che i cittadini aveano consuetudine lavorare i loro 

terreni con servi et serve et coi loro figliuoli. Oggi in Italia è in tutto tale consuetudine perduta et 

a dua modi di lavorare s‘è ridocto, cioè con lavoratori liberi che tragono la loro parte de‘ fructi, o 

veramente con mercenarii condotti con prezo, i quali dì per dì si pagono delle loro opere. In 

questi si dè guardare che la spesa non consumi l‘utile dell‘opera facta‖ (Palmieri, 1982 [1433-

1437]: 179-180) 

 

 L‘observaciñ de Palmieri resulta també molt interessant perquè es troba en els 

inicis del Renaixement, i es converteix en un camp d‘estudi magnífic per a observar 

quines foren les fonts clàssiques que foren rebudes, en primer terme, per la 

historiografia moderna. Però l‘estudi d‘aquesta qüestiñ, ens ha portat al tractament d‘un 

altre problema. Això ens porta a estudiar el procés de recepció de les fonts clàssiques a 

l‘Europa renaixentista, a l‘apropiaciñ de certs conceptes de l‘antiguitat per part de la 

filosofia política i la jurisprudència modernes, i a l‘apariciñ de les primeres recerques 

                                                                                                                                               
tendència dels traductors castellans i italians a utilitzar altres termes, a no adonar-nos del caràcter servil 

de molts d‘aquests servents. En darrer terme, aquest tipus de qüestions poden influir en les interpretacions 

històriques.  
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històriques sobre l‘antiguitat, que en determinats camps començarien a tenir gran 

importància a partir del segle XVII. Però en cap cas ens trobem d‘una autèntica 

―historiografia‖ tal i com la concebem en l‘actualitat, ja que les primeres ―històries‖ de 

l‘antiguitat no començarien a aparèixer fins a finals del segle XVII, tal i com ha posat 

de manifest A. Momigliano (1955c). No obstant això, durant aquest període es fixaren 

alguns dels trets fonamentals que caracteritzaran la concepciñ del paper de l‘esclavatge 

en l‘antiguitat que s‘ha mantingut vigent fins als nostres dies.  

 

 Però tal  com hem pogut comprovar, les fonts clàssiques tindrien un paper 

fonamental en aquest procés, no només com a font d‘informaciñ, sinñ també de 

conceptes i problemes sobre els quals reflexionar, i fins i tot, d‘un tipus de discurs 

històric particular. Aquest ha sigut un aspecte que només ha començat a ser 

desenvolupat en època molt recent per autors com Q. Skinner (1985, 1986), J. G. A. 

Pocock (1981, 2008a) i G. Cambiano (1974, 1982, 2007). Per aquest motiu, hem 

considerat que podia ser d‘interès per a l‘objecte de la nostra recerca endinsar-nos en els 

―discursos‖ de caràcter ètic, polític i historiogràfic, que es troben ja presents entre les 

fonts clàssiques, i que serien incorporats a la concepció historiogràfica moderna sense 

pràcticament cap canvi. Entre aquests discurs ens ha interessat destacar-ne 

principalment dos: el del ―menyspreu del treball‖ i el de la ―decadència dels valors 

primitius‖.  

 

 El primer dels discursos analitzats ha sigut el del ―menyspreu del treball‖ entre 

els antics‖, pel seu paper fonamental en la configuraciñ de la concepciñ historiogràfica, 

segons la qual, la majoria de la poblaciñ lliure de les societats de l‘antiguitat s‘hauria 

dedicat plenament a l‘oci, la guerra i la política, mentre que la major part del treball 

hauria sigut dut a terme per la massa dels esclaus. Hem considerat important destacar 

que aquesta concepciñ es deriva de la lectura d‘una sèrie d‘obres clàssiques que es 

troben estretament vinculades al cercle filosòfic socràtic, que es configurà com una 

reacciñ al sistema democràtic d‘Atenes, i que posteriorment es traslladaren al pensament 

d‘autors com Cicerñ. La nociñ del ―menyspreu del treball es troba lligada, per tant, a 

una ideologia de grups socials aristocràtics, clarament oposats a les tendències 

democratitzadores de sectors de les societats en què vivien. Considerem necessari 

establir una divisiñ clara entre mentalitat i realitat social, per tal d‘evitar atribuir al 

conjunt de les societats grega i romana actituds que només pertanyien a una minoria 
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social, tot i que això no significa mai atribuir a l‘època natiga actituds favorables cap al 

treball, que sñn pròpies de l‘època contemporània. 

 

 Aquí tenim, per tant, una de les bases fonamentals de la concepció moderna del 

paper de l‘esclavatge en l‘antiguitat. Es tracta d‘una explicaciñ que fa referència a un 

determinat "estat de les coses" en la Grècia i Roma clàssiques, però que no estableix 

distincions entre diferents moments històrics, ni explica l‘origen d‘aquest predomini del 

treball esclau. Per a trobar l‘origen de l‘explicaciñ historiogràfica d‘aquests factors cal 

que ens dirigim cap a un altre tipus d‘estructura discursiva diferent, que tal i com hem 

descobert al llarg de la nostra recerca, també es troba present a les fonts clàssiques. En 

la historiografia antiga, o almenys en una part d‘ella, ja existí una consciència de que les 

institucions de la δοσλεία o la servitus no havien presentat sempre les mateixes 

dimensions i caràcter, sinó que aquestes havien experimentat una sèrie de canvis al llarg 

de la història. Però el més destacable, és que diversos autors de l‘època clàssica 

establiren una connexiñ entre l‘evoluciñ de la dependència i amb una sèrie de discursos 

de rellevància ètica, política i historiogràfica, que tindrien una gran difusiñ a l‘època 

clàssica, i influïren de forma determinant la historiografia moderna. El més important 

d‘aquests discursos pel seu caràcter cohesionador d‘altres discursos menors, fins al punt 

que el podem qualificar d‘esquema ―metahistòric‖, és el discurs de la "decadència". En 

l‘època clàssica, com és ben sabut pels especialistes en la matèria,
601

 la idea que l‘època 

des de la qual s‘escrivia representava una "decadència" o empitjorament respecte a una 

època anterior, constitueix una constant, que articula bona part dels discursos històrics 

d‘una o altra manera. El fet que aquesta idea comencés a ser vinculada a partir d‘una 

determinada època amb aquella altra de l‘apariciñ de l‘esclavatge, o de la difusiñ de 

l‘esclavitud-mercaderia, tindria conseqüències d‘una enorme importància per a la 

historiografia moderna.  

 La figura clau en el procés de desenvolupament i divulgaciñ d‘aquest discurs és 

el filòsof estoic d‘època romana Posidoni d‘Apamea, que constitueix la font principal 

del fragment d‘Ateneu (6. 262b-275b) dedicat a l‘esclavitud, i del relat de Diodor sobre 

les revoltes d‘esclaus de Sicília. A més d‘altres possibles fonts importants per al 

coneixement de l‘esclavitud en el mñn antic, com la referència de Estrabñ (14.5.2.) 

sobre el comerç d‘esclaus en la illa de Delos. Aquest fet té una enorme importància, 

                                                 
601

 Mazzarino (1961, 1966a-c), Momigliano (1966b), Sacks (1994). 
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perquè significa que un component clau de la concepció historiogràfica actual de 

l‘esclavitud en l‘Antiguitat procedeix del discurs històric conscientment creat per un 

filòsof estoic amb l‘objectiu de criticar la difusiñ de l‘esclavitud-mercaderia en la seua 

època, i posar-la en relació amb una degeneraciñ generalitzada dels ―bons costums‖ dels 

temps primitius. Açò no significa en cap cas dubtar del fet que Posidonio relate fets 

reals, però sí advertir que la seua obra, especialment pel que fa al discurs *articulador 

dels fets històrics, ha de ser utilitzat amb major cura del que s‘ha tendit a fer fins a ara. 

Considerem que aquest fet resulta especialment important en el cas de la suposada 

―bondat‖ dels temps primitius i el tipus d‘esclavitud ―patriarcal‖ que es vincula a aquest 

suposat període històric, ja que podria no correspondre‘s a la realitat històrica. Com en 

el cas dels filòsofs socràtics, es fa necessari no confondre mai la intencionalitat dels 

autors clàssics, amb la descripció de la realitat històrica. Un fet que pot semblar obvi, 

però que considerem necessari advertir després d‘observar que gran part de la 

historiografia contemporània de l‘Antiguitat ha tendit a ignorar-lo. 

 

 En el mateix sentit vam considerar que ha de ser pres el discurs pronunciat per 

Tiberi Grac el 133 a. C. denunciant la situació de deterioració en la qual es trobava el 

menut camperol itàlic lliure enfront de la presència creixent de les grans explotacions 

treballades per esclaus. El discurs de Tiberi Grac seria arreplegat per Plutarc (Tu. 

Gracch. 8. 9) i Apià (BCiv. 1. 7.), que es convertiran en els transmissors d‘aquest a la 

historiografia moderna. Aquest fet és important perquè el discurs del primer dels Graco 

es convertirà en la base principal de la concepció historiogràfica moderna de la 

decadència de les menudes explotacions lliures en la Itàlia republicana a favor de les 

explotacions esclavistes de tipus mitjà i gran. Una idea que es combinarà amb les 

referències procedents d‘altres autors respecte al caràcter perjudicial de la difusiñ de la 

riquesa i el luxe a Roma, que repercutirà en l‘augment del treball esclau i la decadència 

de les virtuts antigues. Aquest discurs moral apareix fonamentalment lligat a 

l‘estoïcisme, i té una importància fonamental en les obres d‘alguns dels autors clàssics 

més influents des dels inicis del Renaixement, com per exemple Plutarc. D‘altra banda, 

els primers historiadors cristians, Orosi i San Agustí, arreplegaran també el discurs 

relatiu a la decadència dels valors primitius i la difusiñ del luxe i de l‘esclavitud, i ho 

posaran en relació a la seua crítica als valors clàssics i la historiografia romana pagana, 

que culpava al cristianisme de la decadència de Roma entre els segles IV i V d. C. 
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 La teoria de Kuhn se‘ns presenta com un instrument de notable interès per als 

estudis historiogràfics que, al mateix temps, poden aportar una ampliació de la 

comprensió del funcionament del desenvolupament de la ciència. Una de les 

conclusions més interessants a la qual hem arribat durant el transcurs de la nostra 

recerca és que els períodes de ―revoluciñ científica‖, almenys pel que respecta a la 

historiografia i als problemes estudiats en la nostra recerca, coincideixen amb períodes 

de crisi i transformació social, política i/o econòmica en la societat europea.  

 

 La primera gran ―revoluciñ científica‖ amb la qual s‘inicia la nostra recerca és la 

que marca l‘apariciñ del ―moviment humanista‖ entre els segles XV i XVI, ja que 

aquesta suposà el qüestionament de l‘escolàstica, que havia mantingut el monopoli del 

pensament europeu durant tota l‘edat mitjana. El moviment renaixentista porta amb si 

l‘interès per l‘estudi de l‘antiguitat i la recuperaciñ del pensament i la història clàssics, i 

amb aquests, les institucions polítiques i socials de la Grècia i Roma clàssiques, entre 

les quals figurava l‘esclavatge. És, per tant, entre els segles XV i XVI, quan assistim a 

l‘apariciñ dels primers estudis sobre l‘esclavitud antiga, que es realitzaren, 

principalment, dins del marc de l‘estudi de la jurisprudència romana. Això significa un 

interès de l‘esclavatge com a institució jurídica, i no com a realitat social o econòmica. 

L‘estudi humanista de l‘antiguitat presenta, a més a més, una sèrie de característiques 

concretes, entre les quals destaca: la veneració pels autors clàssics, la percepció de 

―proximitat‖ i l‘admiraciñ per la història i les institucions de l‘antiguitat clàssica. En 

contrast amb la concepció historiogràfica actual, en què considerem rellevants els 

elements que distingeixen a l‘antiguitat de l‘època moderna, allò que interessà als autors 

humanistes fou, precisament, destacar aquells elements de l‘antiguitat que compartien, o 

que podien aplicar a la seua època. Això explica que els humanistes no demostraren cap 

interès especial per l‘estudi de la situaciñ de l‘esclavatge en l‘antiguitat. 

 

 La segona revolució científica que hem localitzat es produeix entre els segles 

XVIII i XIX, quan sorgeix una nova ―matriu interpretativa‖ diferent a la ―humanista‖, i 

al mateix temps, a la interpretació religiosa tradicional. Cal atribuir als autors de 

l‘anomenada ―escola de Cambridge‖, i concretament, a J.G.A. Pocock, la identificaciñ 

d‘aquesta ―matriu interpretativa‖, que ens ha permès descobrir que les obres de bona 

part dels filòsofs i pensadors del segle XVIII més valorats en l‘actualitat, coincidien en 

la defensa d‘una forma de concebre el mñn molt concreta (vid. Pocock, 1983). Autors 
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com Montesquieu, Hume, Adam Smith i Kant, compartien un conjunt de valors i 

creences, entre els quals destaquen la defensa del comerç, les societats urbanes i la 

modernitat, sota una fe comuna en la idea de ―progrés‖. En oposiciñ al ―paradigma 

humanista‖, que encara mantenia una gran força entre la intel·lectualitat del segle 

XVIII, els defensors d‘aquesta nova ―matriu interpretativa‖ consideraren que el mñn 

antic no superava, en línies generals, el mñn modern, sinñ que, al contrari, l‘època 

moderna es superposava a totes les anteriors (es tracta del darrer episodi, i el més 

polèmic, de l‘anomenada ―Querelle des anciens et des modernes‖). A conseqüència 

d‘això, els elements diferenciadors de l‘antiguitat respecte a l‘època moderna es 

convertien en els més rellevants per a aquests autors. Per altra banda, el progressisme 

històric es convertirà en un dels elements distintius principals d‘aquest nou corrent, que 

s‘oposà a la concepció macrohistòrica de la decadència, que havia predominat fins 

aleshores. Aquests canvis sñn d‘una gran importància per a la pràctica historiogràfica, i 

marquen l‘autèntic inici de la recerca sobre el mñn antic, tal com la coneixem 

actualment.  

 

 Per altra banda, els defensors d‘aquesta nova matriu interpretativa, que Pocock 

(1983, 1985) anomena ―paradigma jurisprudencial-civil‖,  compartiren una valoraciñ 

altament positiva de les relacions socials i econòmiques, basades en el lliure intercanvi 

del capital mòbil (els diners) i el treball, pròpies del mñn urbà i de l‘època moderna, 

enfront de les relacions de tipus clientelar, hereditari i obligatori, que havien predominat 

durant altres períodes històrics i que a les zones rurals encara tenien una gran 

importància (la ―servitud‖ pròpia de ―l‘Antic Règim‖). A partir d‘aquí, els defensors del 

―paradigma jurisprudencial civil‖ desenvoluparen un discurs històric que identificava el 

treball esclau amb l‘antiguitat, la servitud de la gleva amb l‘edat mitjana, i el treball 

lliure amb l‘època moderna, i contemplava aquesta successiñ de relacions de treball 

com una evoluciñ positiva, un progrés. Es tracta de l‘anomenada ―teoria de les etapes‖, 

que nasqué a Escòcia durant la segona meitat del segle XVIII, i que constitueix una de 

les bases principals de la concepciñ historiogràfica actual, i de l‘origen de l‘antropologia 

com a ciència (vid. Meek, 1976). 

 

 La matriu interpretativa que acabem de definir no arribà a adquirir el caràcter de 

paradigma al segle XVIII, i hagué de combatre contra el pensament religiós, per un 

costat (i especialment, contra l‘església catòlica), i contra els defensors de la ―matriu 
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interpretativa‖ de l‘humanisme, per l‘altra (vid. Pocock, 1975, 1985). En aquest últim 

grup es trobarien autors com Rousseau i Herder, que no compartiren l‘optimisme 

d‘autors com Montesquieu i Kant per la idea de progrés, i proposaren interpretacions 

alternatives de la societat i de la història, que han provocat molts problemes de 

classificaciñ als especialistes de l‘època actual, que s‘han debatut entre les 

denominacions ―d‘il·lustrats‖ i ―pioners del romanticisme‖ (vid. Cambiano, 2007). 

 

 Aquesta situació canviaria radicalment amb el triomf de les revolucions liberals 

(o burgeses) i l‘economia de mercat al segle XIX. El que fins aleshores havia sigut una 

―matriu interpretativa‖ en pugna amb altres, adquirí el caràcter de ―paradigma‖ a 

França, Gran Bretanya, i altres indrets d‘Europa. A partir d‘aquest moment, s‘estableix 

com a paradigma també la concepció progressista de la història, i la ―teoria de les quatre 

etapes‖, en la qual l‘antiguitat s‘identificava amb una sèrie de característiques concretes, 

entre les quals destacava el predomini del treball esclau.  

 

 La disciplina de les ciències socials on aquesta interpretació de la història 

adquirí més prompte el caràcter de paradigma i contribuí d‘una forma més decisiva a la 

seua difusiñ a la resta de ciències socials fou la de l‘economia política, que sorgí, en 

gran mesura, a partir de l‘obra d‘Adam Smith. Així, al llarg de la nostra recerca hem 

descobert que els primers i principals defensors de la idea de que el treball esclau 

constitueix el tret característic de l‘economia antiga foren els economistes. Per un altre 

costat, hem pogut comprovar que tots els defensors del nou ―paradigma‖ foren liberals 

convençuts, la qual cosa ens demostra l‘existència d‘una relaciñ directa entre ideologia 

política i la concepció científica i historiogràfica. Per aquest motiu també, li hem atorgat 

el nom de ―paradigma progressista liberal‖. 

 

 Però hi hagué un país d‘Europa on es configurà un poderñs nucli d‘oposiciñ a 

l‘establiment del nou ―paradigma‖: Alemanya. La reacciñ a l‘intent d‘imposiciñ forçada 

del ―paradigma jurisprudencial-civil‖ per part de Napoleñ durant els primers anys del 

segle XIX, determinà l‘evoluciñ posterior de la historiografia d‘aquest país, on es 

configurà amb força el corrent conegut amb el nom ―d‘historicisme‖. Aquest corrent 

gaudí del predomini dins la historiografia acadèmica alemanya, fins que començà a ser 

qüestionada, a partir de la meitat del s. XIX, per una sèrie d‘intel•lectuals que 

s‘aproximaren a l‘estudi de l‘economia política com a forma de contrarestar el gran 
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poder que aleshores exercia el ―paradigma historicista‖. Aquesta és una soluciñ lògica 

des del punt de vista ideològic, ja que el paradigma historicista es trobava fortament 

vinculat amb la concepció conservadora de la societat defensada pel règim prussià, 

contrari a les pressions transformadores del liberalisme revolucionari. Però al mateix 

temps, l‘economia política es presentava com una via útil per a investigar les fortes 

transformacions socioeconòmiques que començaren a experimentar els estats alemanys 

al voltant de la dècada de 1840.  

 

 És aquest el context en el qual es configura l‘obra de Karl Marx, la qual cosa 

explica la gran importància del progressisme històric i de l‘estudi de l‘economia política 

en l‘obra d‘aquest autor. Per altra banda, al seu costat cal destacar també els noms de 

Rodbertus (1865), Karl Bücher (1893) i Max Weber (1909), que també tindran un paper 

molt important en la configuraciñ de la concepciñ historiogràfica actual de l‘estructura 

econòmica de la Grècia i la Roma antigues. L‘aproximaciñ de tots aquests autors al 

paradigma progressista liberal a través de l‘economia política, els portà a destacar el 

caràcter ―bàrbar‖ del mñn antic, tal com demostrava el predomini de la instituciñ 

esclavista durant aquest període històric.  

 

 El creixement progressiu de les tesis defensades per aquest grup d‘intel•lectuals 

alemanys (anomenats els economistes) i la seua associació al socialisme, provocà, a 

finals del segle XIX, una reacciñ per part d‘un sector important de la historiografia 

acadèmica, partidari de l‘ideal clàssic i la interpretaciñ historicista (i per tant, no 

progressista) de la història. El debat s‘originà, concretament, a partir de la publicaciñ del 

treball de Bücher (1893), que utilitza la ―teoria de l‘oikos‖ creada per Rodbertus (1865) 

algunes dècades abans, com a clau interpretativa de l‘economia antiga. Aquesta 

interpretaciñ es trobava vinculada, al seu temps, a una explicaciñ de l‘evoluciñ històrica 

de la ―comunitat primitiva‖ a les ―societats clàssiques‖, com el pas de societats 

igualitàries, a societats on existeix la propietat privada, i la forma de ―treball excedent‖ 

principal utilitzada pels antics. Davant d‘aquest corrent interpretatiu, anomenat 

―primitivista‖, l‘historiador Eduard Meyer (1895) proposà una interpretaciñ de 

l‘estructura econòmica de la Grècia i Roma clàssiques com a essencialment similar a la 

de l‘època moderna. Per altra banda, Meyer (1898) es convertí en el primer historiador 

en qüestionar el que el treball esclau hagués tingut una importància tan gran al món 

antic. El debat entre ―primitivistes‖ i ―modernistes‖ marca una fractura en la 
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historiografia de l‘antiguitat, tal i com havia sigut entesa fins aleshores, i marca l‘inici 

del ―debat sobre l‘esclavitud antiga‖, que dominarà tot el segle XX, i que s‘estructurarà, 

principalment, com un debat entre autors marxistes (Kovaliov, Lencman, Ste. Croix) i 

no marxistes (Rostovtzeff, Westermann, Vogt). 

 

 El marxisme es configurarà com una de les matrius interpretatives més 

poderoses de la historiografia del segle XX, fins a convertir-se en el paradigma de la 

Unió Soviètica i de la resta de països socialistes d‘Europa, i en alguns moments també, 

de França, Itàlia i, finalment, també Espanya (dècades de 1970 i 1980).  En aquest 

paradigma l‘esclavatge es convertia en el tret característic principal de les societats de 

l‘antiguitat, i com a conseqüència, es desenvoluparia una important tradiciñ d‘estudis 

sobre l‘esclavitud antiga des del punt de vista econòmic. Això resultava especialment 

important en l‘anomenada ―interpretaciñ marxista ortodoxa‖ del mñn antic, que fou 

creada en la Unió Soviètica durant el període estalinista, i en la qual la concepció 

progressista liberal de la història, fonamentada en el la ―teoria de les etapes‖, es convertí 

en un autèntic dogma (vid. Raskolnikoff, 1975). A conseqüència d‘això, el paper de 

l‘esclavatge en l‘antiguitat, derivat de la teoria de Bücher (1893), passà a constituir un 

dels punts essencials de la interpretació marxista del món antic, i un dels objectes 

d‘estudi principals de la historiografia soviètica. Però a partir de la crítica a l‘estalinisme 

realitzada al XX Congrés del Partit Comunista de la URSS (1956), i de la irrupció de 

noves corrents marxistes de l‘Europa occidental, començà una fase d‘obertura  de la 

historiografia marxista que donaria pas a l‘apariciñ de noves propostes interpretatives 

(com la de Staerman-Trofimova). Fora de la URSS, els efectes encara serien majors, i 

assistim al naixement de nous projectes de reflexió sobre la teoria del materialisme 

històric, i de recerca sobre l‘esclavatge i el funcionament de les economies de 

l‘antiguitat, entre els quals destaquen les activitats desenvolupades pel centre de recerca 

de la Universitat de Besançon (França) i de l‘Istituto Gramsci (Itàlia). 

 

 Simultàniament, dos corrents historiogràfics diferents sorgiran amb força al 

voltant de la dècada de 1970 amb l‘objectiu d‘enfrontar-se, per un costat, a la 

interpretaciñ marxista ortodoxa, i per l‘altre, a les tendències ―reduccionistes‖ dels 

antimarxistes. Es tracta, d‘una banda, del corrent iniciat per M. I. Finley i altres autors 

britànics entre les dècades de 1960 i 1970 (i que ha sigut anomenada ―Nova ortodòxia‖ 

o ―escola primitivista‖), com una ―reinterpretaciñ‖ de l‘economia antiga en clau 
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materialista però no marxista. Per a fer això, M. I. Finley va recuperar les 

interpretacions de K. Bücher i Max Weber sobre l‘economia antiga (a través, també, de 

la proposta teòrica de K. Polanyi), la qual cosa suposarà, en essència (per al tema que a 

nosaltres ens ocupa), una tornada als plantejaments bàsics de la matriu interpretativa del 

―paradigma jurisprudencial civil‖ (o ―progressista liberal‖). Aquest fet explica les 

notables coincidències que molts autors trobaran entre els plantejaments bàsics de l‘obra 

de Finley i els del marxisme. 
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7. 2. CONCLUSIONS FINALS 

 

 

 Un cop finalitzat aquest repàs general dels principals resultats als quals hem 

arribat al llarg de la nostra recerca, ja ens trobem en condicions per a establir una sèrie 

de conclusions generals, en relació amb les qüestions principals que ens plantejàrem a 

l‘inici d‘aquest treball. Les conclusions principals a les quals hem arribat al final del 

nostre treball es poden resumir en els punts següents: 

 

 1.- Les fonts clàssiques sñn les primeres transmissores de la idea que l‘esclavitud 

va jugar un paper fonamental en l‘economia i la societat de la Grècia i Roma 

clàssiques, i fins i tot, en la seua evolució històrica. Un autor tan influent com 

Aristòtil, defineix a l‘esclau una part fonamental i indispensable de l‘economia 

domèstica i de la polis en la Política, i els tractats econòmics de Xenofont i 

Pseudo-Aristòtil, es refereixen als esclaus com el tipus de treballadors a tenir en 

compte en la unitat productiva de tipus agrícola. Una interpretació molt similar 

es pot extraure de la lectura de Ciceró, Cató, Varró i Columel·la. Encara que les 

fonts més influents en el tema de la importància de l‘esclavitud en el mñn romà 

són Plutarc, Plini el Vell, Diodor de Sicília, Apià i Ateneu. Cap destacar ací la 

importància dels discursos de Posidoni i Tiberi Grac, sobre els efectes negatius 

de la difusió del treball esclau en la Roma tardo-republicana. Finalment, l‘estudi 

de la forma en la qual es produeix la recepciñ d‘aquestes fonts clàssiques entre 

els primers humanistes, ens ha permès comprovar que entre aquests va 

predominar la concepciñ que una part important de l‘economia dels antics, si no 

la principal, s‘havia basat en el treball dels esclaus. No obstant això, els 

humanistes també mostren una falta d‘interès generalitzada per l‘estudi de 

l‘estructura social i econòmica del mñn antic i del paper de l‘esclavitud en 

aquesta. Com resultat d‘això, tampoc s‘observa cap interès per establir una 

interpretació definitiva en aquest camp. Per aquest motiu, ens podem trobar a 

autors com Bartolomeo Cavalcanti, que destaca el predomini del treball ocupat 

pels agricultors lliures en la Grècia antiga, enfront de Jean Bodin, que considera 

que la població esclava hauria superat de bon tros, a la població lliure de les 

repúbliques antigues. 
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 2.- L‘apariciñ d‘un interès per analitzar l‘estructura socioeconòmica de les 

societats clàssiques és posterior al primer humanisme, però al mateix temps, és 

clarament anterior a Marx. Els primers esbossos d‘una anàlisi d‘aquest tipus que 

hem constatat es troba en Jean Bodin (1576), en l‘últim terç del segle XVI, però 

és realment en el segle XVIII, quan es produeix la construcciñ d‘una veritable 

historiografia d‘aquest tipus. Els iniciadors d‘aquest corrent sñn Montesquieu i 

Hume, els quals defensen la superioritat del mñn modern, i al caràcter ―bàrbar‖ i 

endarrerit de l‘antic, com demostrava el predomini de l‘esclavitud, com una 

forma de plantar cara al ―paradigma humanista‖ i el seu propòsit d‘aplicar els 

models polítics i ètics antics a l‘època moderna. Com hem vist, els humanistes 

havien tendit a considerar que l‘esclavitud havia jugat un paper essencial en 

l‘Antiguitat, però no havien mostrat cap preocupaciñ per mantenir una 

coherència interpretativa en aquest camp. Els defensors del nou ―paradigma 

jurisprudencial-civil‖, en canvi, conceben la interpretaciñ que l‘economia antiga 

es basava en el treball dels esclaus, com un component clau del seu discurs 

històric. Açò no significa en cap cas que ―inventaren‖ aquesta interpretaciñ, ja 

que es trobava fermament protegida per les fonts clàssiques, però sí, que van 

tendir a prestar una major atenció a aquelles fonts que destacaven el paper dels 

esclaus, enfront de les referències al treball lliure (que també estan presents en 

les fonts). Una demostraciñ palpable d‘això, ho constitueix el fet que en el segle 

XVIII, sorgeix un interès per les referències a l‘esclavitud en els agrònoms 

llatins, o en Ateneu, inexistent en els segles anteriors. Durant el període previ, el 

que havia predominat, era l‘atenciñ cap a aquelles referències amb major càrrega 

ètica o discursiva, com les crítiques de Plutarc a l‘ús que feia Cató dels esclaus, i 

el tracte que els donava. La tendència contrària la trobem entre els ―humanistes‖ 

del segle XVIII, que tractaran de defensar els efectes beneficiosos de 

l‘esclavitud entre els antics (Fletcher, Wallace), o que constituïa un mal menor 

respecte als grans assoliments del període clàssic (Ferguson, Rousseau, Herder, 

Humboldt).` 

 

 3.- El triomf progressiu del liberalisme durant la primera meitat del segle XIX 

anirà acompanyat de l‘expansiñ del ―paradigma jurisprudencial-civil‖ (a partir 

d‘ara, ―paradigma liberal progressista‖), la qual cosa es manifesta en la difusiñ, 

cada vegada major, dels principis d‘aquesta ―matriu interpretativa‖ en la 
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concepciñ històrica de l‘època. Aquesta influència es fa especialment present en 

el camp de l‘economia política, on la gran influència d‘Adam Smith converteix 

en un autèntic paradigma el que abans només havia estat un corrent interpretatiu, 

en disputa amb unes altres. Des d‘aquest punt de vista, podem dir que Marx 

parteix d‘una concepciñ ―generalitzada‖ en la seua època. Però una anàlisi més 

detallada, ens ha posat de manifest que, precisament Alemanya, va ser un dels 

països que va manifestar una major resistència al paradigma liberal progressista, 

fins al punt que en el camp de la historiografia, es va establir l‘hegemonia d‘un 

corrent interpretatiu (d‘origen humanista) que era contrària a aquest. 

 

 4.- Les fonts concretes que van influir a Marx de forma directa sñn, d‘una banda, 

la seua mestre Hegel, i per l‘altre, Adam Smith, i els altres estudis d‘economia 

política que va començar a llegir a partir de la dècada de 1840 (i que derivaven 

bona part dels seus plantejaments de base, de. Smith). En aquest sentit, cap 

destacar el paper fonamental de Hegel, que va anar el transmissor d‘una filosofia 

de la història, que concebia la història de la humanitat com el pas evolutiu de 

diversos estadis evolutius, de l‘esclavitud plena (època antiga), a la llibertat 

plena (època moderna). Segons Hegel, en l‘Antiguitat la llibertat havia estat un 

privilegi compartit només per uns pocs, mentre que en l‘època moderna, s‘havia 

difñs a la massa de la poblaciñ. D‘altra banda, Hegel atorga el paper protagonista 

de la història a les classes treballadores de la societat, que en l‘Antiguitat haurien 

estat els esclaus, i en l‘època moderna els lliures. Aquesta teoria de la història, 

d‘origen clarament liberal, constitueix la columna vertebral (el discurs meta 

històric, podria dir-se) de la interpretaciñ ―materialista‖ que fa Marx de la 

història. La lectura d‘Adam Smith i altres economistes liberals, vindrien a 

reforçar encara més aquesta interpretació de la història, i a convèncer encara més 

a Marx de la seua veracitat històrica, a la qual cosa es va sumar el clima 

positivista de l‘època. 

 

 L‘evoluciñ historiogràfica que acabem de descriure ens atorga, d‘aquesta forma, 

la resposta a la pregunta sobre la qual s‘havia originat aquesta investigaciñ: Marx no va 

ser el creador d‘aquesta línia interpretativa, sinñ que es va limitar a arreplegar una 

interpretació de la història pròpia del liberalisme, que havia estat creada en el segle 

XVIII per autors com Hume, Montesquieu i Adam Smith (entre altres). El caràcter 
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ultraconservador del règim alemany va fer que aquesta interpretació de la història no 

contès amb un suport ―oficial‖, la qual cosa va repercutir en l‘atracciñ de joves radicals, 

com Marx, a l‘economia política britànica i francesa, que semblava aportar una 

explicació més convincent dels problemes socials i polítics de la seua època. Cap 

assenyalar també, que l‘interès dels intel·lectuals cap a l‘economia política va ser 

generalitzat, i pràcticament no va distingir entre ideologies polítiques. Tant liberals, com 

socialistes, i partidaris de ―l‘Antic Règim‖ a Europa, o de l‘esclavitud a Amèrica 

(Fitzhbugh, 1857), es van aproximar a l‘economia política com forma d‘entendre les 

transformacions socials de l‘època, i aportar la seua soluciñ particular als problemes 

socials derivats d‘aquestes transformacions. Aquestes solucions van ser, per 

descomptat, de caràcter molt distint, ja que varien, des de la defensa de l‘aprofundiment 

de les reformes liberals, a la proposta d‘un nou repartiment de la riquesa entre tots (i 

així finalitzar la Revoluciñ del ―poble‖ que s‘havia iniciat en 1789), fins a la volta al 

vell ordre patriarcal. Una obra com la Història de Roma de Mommsen (1854-1856), 

realitzada sota la calor de l‘experiència de l‘onada revolucionària de 1848, comparteix 

elements ideològics de les tres propostes que acabem d‘esmentar, el que ens permet 

observar en ella tres elements interpretatius clau:  

 

1. La crítica a l‘augment de la pobresa de la poblaciñ camperola i a la misèria de 

les masses urbanes, com a conseqüència dels usos ―immorals‖ de la riquesa per 

part de la nova classe ―capitalista‖. 

 

2. La defensa de la proposta de repartiment de les riqueses, i volta a l‘anterior 

estat de les coses, dels Grac, encara que no al radicalisme que adquiriria el 

moviment, a l‘incorporar les masses populars com mig per a conquistar el poder.  

 

3. La defensa del liberalisme econòmic a nivell de menuts productors i 

comerciants. 

 

Els tres elements citats comparteixen, com es pot observar, components dels 

discursos conservador, liberal i socialista. Mommsen adopta el principi liberal dels 

beneficis de la llibertat de producciñ i intercanvis (inclosa la mà d‘obra), però critica 

durament les pràctiques especulatives i productives a gran escala (plantacions d‘esclaus) 

dels grans ―capitalistes‖. Aquest fet pot causar una certa sorpresa contemplat des d‘una 
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perspectiva actual, que veiem ambdós fenòmens com el resultat d‘un mateix procés 

històric (la implantaciñ del ―liberalisme econòmic‖ o ―capitalisme‖), d‘acord amb la 

interpretació de Marx. Però com aquest últim indica en Les lluites de classes en *Fancia 

de 1848 a 1850, la menuda burgesia de la revolució de 1848 no ho va concebre així, i va 

observar als grans posseïdors de capital dels bancs i les grans operacions financeres, 

com els seus enemics polítics, i els causants de la desestructuraciñ social de l‘època. 

Aquest és el grup social i el tipus de discurs en el qual cal incloure el ―liberalisme 

radical‖ de Mommsen, que ens permet entendre el sentit de la seua interpretaciñ de la 

història de Roma, i especialment, dels conflictes que van causar la fi de la República. 

D‘altra banda, l‘anàlisi de l‘obra de Mommsen ens ha dut a la conclusió que aquest 

hagué d‘aproximar-se a algun dels estudis d‘economia política de l‘època, el que ens 

permetria entendre la seua èmfasi en els aspectes econòmics de la història de Roma, i la 

seua èmfasi especial en el paper de l‘esclavitud en aquesta. 

 

Una vegada aclarides aquestes línies fonamentals de transmissió del 

coneixement i de les interpretacions històriques, es fa necessari fer algunes 

puntualitzacions, que ens permeten comprendre d‘una forma més completa la producciñ 

historiogràfica de períodes distints al nostre. El primer fet que volem destacar, és que 

considerem un error interpretar la historiografia d‘altres èpoques com menys completa 

que l‘actual, o més influenciada per la ideologia política. Les obres d‘autors menge 

*Montesquieu, Adam Smith i Karl Marx, entre molts, presenten interpretacions 

històriques de gran complexitat, construïdes a partir d‘una gran varietat d‘influències 

diferents, pel que resulta difícil vincular-les a un únic origen teòric o ideològic. D‘altra 

banda, en autors com Mommsen o Ciccotti, hem trobat incoherències dins de la pròpia 

línia discursiva, o millor dita, el que nosaltres interpretem com incoherències, ja que la 

percepció de certs discursos històrics i ideològics, varia enormement entre diferents 

èpoques. 

 

Un dels autors en els quals hem estudiat amb major detall aquest tipus de 

qüestions ha estat Karl Marx, per la seua importància fonamental per a l‘estudi de 

l‘esclavitud antiga en el segle XX. L‘anàlisi de les seues obres, i especialment, de les 

Formacions econòmiques precapitalistes i El Capital, ens ha posat de manifest que 

aquest autor va mantenir una viva preocupació durant tota la seua vida, pel manteniment 

d‘un vincle entre la seua interpretaciñ històrica i l‘evidència empírica. Va rebre amb 
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entusiasme els nous descobriments que semblaven confirmar les seues hipòtesis (com 

els estudis del ―comunisme primitiu‖ de G. L. Mauer i Lewis Morgan), però no va 

rebutjar tampoc aquelles evidències que semblaven contradir-los, com els informes 

britànics sobre l‘organitzaciñ socioeconòmica de les comunitats de la Índia, que Marx 

va utilitzar per a la creaciñ del concepte de ―manera de producciñ asiàtic‖. 

 

En part, aquesta metodologia de Marx, oberta a les rectificacions de les pròpies 

bases, es troba relacionada amb l‘optimisme epistemològic (o positivisme) de l‘època, 

sobre la capacitat de les ciències (incloses les socials) per a conèixer la realitat. Un 

optimisme que, de fet, constitueix una de les principals característiques del triomf de la 

filosofia il·lustrada a través de les revolucions liberals en l‘Europa del segle XIX. Un 

dels resultats d‘aquesta percepciñ de l‘estudi de la història en Marx, és el que li duu a 

elaborar en les Formacions econòmiques precapitalistes una idea que ens sembla de 

fonamental importància per al debat actual sobre l‘esclavitud en l‘economia antiga: la 

possibilitat que, des d‘un mateix origen (la societat ―comunista primitiva‖), es 

produïsquen diferents línies evolutives, que poden derivar en el desenvolupament de 

ciutadans lliures amb esclaus (les societats clàssiques), societats de tipus ―feudal‖ o 

semifeudal (amb una elit guerrera que controla l‘activitat productiva dels membres de la 

pròpia comunitat), i finalment, de comunitats que preserven l‘explotaciñ col·lectiva dels 

recursos, però que paguen un tribut a una entitat política superior (la ―manera de 

producciñ asiàtic‖). L‘important, ens interessa assenyalar, no sñn tant les propostes 

esmentades, com el fet d‘acceptar que es poden produir diferents línies evolutives a 

partir d‘un mateix principi. 

 

Una interpretaciñ molt similar l‘hem trobat en els estudis de l‘economia antiga 

de Max Weber, i especialment, en la història agrària del 1909. Però tant els filòsofs 

escocesos, que es troben en la base de la interpretació liberal de la història, com el 

Engels de L‘origen de la família (1884), i els historiadors soviètics a partir de 1930, 

accepten un esquema unilineal, pel qual, des d‘un origen concret, el de la societat 

comunal primitiva, s‘havia de produir una evoluciñ històricament determinada cap al 

sistema esclavista, d‘aquest al feudal, i d‘aquest al basat en ―el treball lliure‖ de l‘època 

moderna.  
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En altre àmbit de les coses, vam considerar que la nostra investigació permet 

també establir una sèrie de conclusions útils per als estudis sobre la producció dels 

historiadors. Aquest camp de la investigació, a pesar de ser relativament jove, consta ja 

d‘una certa tradiciñ d‘estudis. Concretament, pel que fa als estudis de la historiografia 

dedicada a l‘esclavitud antiga, cap assenyalar que el nostre estudi naix dins d‘una certa 

tradició, que parteix de 1960, i per tant, les nostres conclusions afecten a la metodologia 

utilitzada en els treballs previs. Especialment, perquè un dels components més originals 

de la nostra investigació, respecte als estudis previs sobre la historiografia de 

l‘esclavitud antiga, vam considerar que consisteix en el mètode d‘anàlisi emprada. 

 

Respecte al mètode d‘anàlisi, el primer que podem dir és que aquest s‘ha basat 

en la utilitzaciñ d‘aquelles perspectives d‘anàlisis que millor podien respondre a una de 

les qüestions plantejades quan vam iniciar aquesta investigació: Quins són els 

fonaments teòrics de la concepció actual, segons la qual, l‟economia de la Grècia i 

Roma clàssiques es va basar en el treball dels esclaus? Per a respondre a aquesta 

pregunta contàvem, en primer lloc, amb el treball de M. I. Finley (1982 [1980]), que 

constitueix encara la principal referència en el tema, i altres estudis realitzats en dates 

anteriors, o posteriors, que responien a diverses preguntes puntuals. No obstant això, 

ens trobàvem amb que cap d‘aquests treballs, inclòs el de Finley, arribava a establir una 

resposta satisfactòria a la pregunta plantejada (i les qüestions secundàries, lligades a 

aquesta). En lloc d‘aportar-nos la solució al problema, el treball de Finley ens va 

demostrar l‘existència d‘un panorama molt més complex del que havíem suposat al 

principi.  

 

Per altra banda, comptàvem amb la referència d‘una sèrie d‘estudis 

historiogràfics realitzats en altres camps, que ens plantejaven la idea d‘aplicar la teoria 

de Thomas S. Kuhn dels ―paradigmes‖ i les revolucions ―científiques‖ al camp de la 

historiografia. La teoria de Kuhn, com l‘ordre ―del discurs‖ de Foucault (amb la qual 

guarda una estreta concordança), resulta molt suggestiva, ja que posa de manifest el 

possible caràcter històricament determinat de certs conceptes usats en les ciències, i per 

tant, rebatibles. No obstant això, la utilitzaciñ d‘una anàlisi coherent de les fonts i la 

forma de transmissió del coneixement històric, ens ha impedit formular la teoria d‘un 

suposat ―paradigma esclavista‖, que hauria estat sostingut de forma artificial per la 

historiografia marxista del segle XX (com suggereix Starr, 1958). La concepció general 
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que l‘economia de la Grècia i Roma clàssiques es va basar en el treball dels esclaus es 

basa en sòlides evidències empíriques, i a pesar del caràcter fortament discursiu 

d‘aquestes, no deixen d‘evidenciar una importància significativa del treball esclau en 

l‘Antiguitat. Aquest fet, i altres constatacions que hem anat fent al llarg de la nostra 

investigació respecte a la rigorositat dels historiadors (fins i tot en èpoques anteriors a 

l‘establiment de la història, com ―ciència‖, en el segle XIX), ens ha mostrat que les 

interpretacions escèptiques de l‘evoluciñ de la ciència de K. Popper, Kuhn i Foucault, 

que actualment estan molt en voga, no constitueixen una explicació completa del 

problema amb el qual comencem la nostra investigació.  

 

Per aquest motiu, al llarg d‘aquest treball hem realitzat una doble anàlisi: d‘una 

banda, de les teories i les evidències històriques amb les quals han treballat els 

historiadors; i per l‘altre, la influència de factors ―extra-científics‖ en l‘evoluciñ 

d‘aquestes teories, com els interessos de determinats grups (K. Manheim), la influència 

de certs factors polítics, la reacciñ a plantejaments de corrents contraris, o l‘influx de la 

ideologia. En la utilitzaciñ d‘aquesta segona perspectiva d‘estudi, que com es pot 

observar, va molt més allà de la simple relació entre ideologia política i historiografia, 

hem utilitzat una sèrie de treballs que han constituït una guia metodològica essencial. 

En aquest sentit ens han estat de gran utilitat els estudis epistemològics de K. Manheim, 

T. S. Kuhn i M. Foucault, ja que ens han servit per a evitar caure en la concepció 

simplista de la historiografia com el producte de grans figures, i no com el resultat 

d‘una activitat col·lectiva. El caràcter col·lectiu de la historiografia, com el de qualsevol 

altra ciència, és el que la converteix en una activitat ―socialment determinada‖ (d‘acord 

amb Manheim), i per tant, susceptible de ser influenciada per la ideologia política, però 

no només per aquesta, sinó sobretot, per la percepció social dels esdeveniments durant 

determinats períodes, en la qual intervenen factors tan diversos com la religió, la 

concepció del temps històric i de la societat, i la concepció mateixa de la lògica del 

coneixement. Per això, hem dedicat una atenciñ especial a l‘inici de cada bloc temàtic, a 

descriure quals han estat les principals perspectives i metodologies d‘estudi utilitzades 

en cada període històric. Aquest ha estat el criteri que ha guiat, en bona mesura, la 

divisió en blocs temàtics. 

 

Però ha sigut, sobretot, l‘aplicaciñ que ha fet Pocock d‘aquests principis al camp 

de la historiografia, en la sèrie Barbarism and Religion (1999-2005), el que ha despertat 
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el nostre interès. En aquest camp també cap destacar els treballs realitzats per Giuseppe 

Cambiano (1974-2007), que parteix de la perspectiva de Pocock, però dedica una 

atenció molt major als discursos filosòfics presents en les fonts clàssiques, que coneix 

millor degut al fet que la seua formació és major en aquest camp. Els treballs citats són 

els quals ens han permès traçar una evolució de la historiografia, des dels inicis del 

Renaixement fins al moment que s‘estableixen les bases per a l‘inici de la situaciñ 

historiogràfica actual, al voltant de l‘any 1960, a través de la identificaciñ de corrents 

interpretatius, paradigmes, i canvis epistemològics significatius. Una sèrie de canvis, 

tots ells, que es troben estretament vinculats a les grans transformacions 

socioeconòmiques, culturals i polítiques en l‘àmbit europeu, que hem identificat en 

quatre moments fonamentals: el període dels segles XV-XVI, amb l‘establiment de 

l‘estat modern, el pensament polític modern i les religions protestants; el segle XVIII, 

amb la constitució del règim parlamentari anglès i del capitalisme mercantil europeu; el 

segle XIX, amb les revolucions liberals; i el segle XX, amb la revolució comunista i 

l‘ascens de la *socialdemocràcia. Els elements destacats constitueixen una simplificaciñ 

extrema d‘un període enormement ampli i complex, però ens permet observar les 

connexions existents entre els grans canvis epistemològics i interpretatius de la 

historiografia, d‘una banda, i els canvis històrics de gran transcendència, per l‘altre. 

 

En tot cas, les nostres conclusions en l‘àmbit de la metodologia utilitzada es 

troben subordinades, com ja hem indicat en la introducciñ, a l‘objectiu inicial d‘aquesta 

investigació: que ha estat el de realitzar una aportació útil per a la situació actual del 

debat sobre el paper de l‘esclavitud en l‘economia de la Grècia i Roma clàssiques. Les 

nostres principals conclusions en aquest camp són les següents:  

 

1. La importància innegable que presenta el treball esclau en les fonts clàssiques. 

Però la constataciñ d‘aquest fet, no ha de dur mai a invalidar possibles 

interpretacions alternatives, a partir de les referències de les fonts clàssiques al 

treball lliure, o la proposta de noves lectures de les mateixes. En el nostre cas, 

l‘aplicaciñ de l‘anàlisi del discurs a una sèrie de referències clau en el camp de 

l‘esclavitud, ens ha demostrat el caràcter altament discursiu de moltes d‘aquestes 

fonts, que han determinat a la historiografia moderna en la construcció de certes 

explicacions històriques. No obstant això, el coneixement de l‘existència 

d‘aquests discursos en els autors clàssics, no ens ha de dur a dubtar 
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automàticament de les seues observacions, sinó que ha de servir per a realitzar 

una anàlisi més rigorosa d‘aquests autors. Un bon exemple d‘això el constitueix 

Posidoni, que gràcies al seu discurs sobre la decadència dels valors primitius i la 

seua oposició a la classe dels equites romans, ha permès que ens arribès un 

coneixement relativament complet de les revoltes d‘esclaus de Sicília (un fet 

difícil, en moviments socials d‘aquest tipus).  

 

2. La localització del corrent interpretatiu que explica el caràcter de les societats 

del mñn antic per l‘esclavitud en un àmbit històric, ideològic i teòric molt 

concrets. Es tracta del corrent intel·lectual del segle XVIII representada per 

autors com Hume, Montesquieu i Adam Smith, i que J. G. A. Pocock (1985a, 

2002b) ha denominat ―paradigma jurisprudencial-civil‖. Aquests autors del segle 

XVIII seran els primers a crear una interpretació estructuralista i materialista de 

l‘evoluciñ de les societats humanes, des de les etapes més primitives a l‘Europa 

moderna, en la qual l‘Antiguitat constituïa un estadi històric amb una sèrie de 

característiques essencials, entre les quals destaca el caràcter fonamental del 

treball esclau. No hi ha dubte que els orígens de les interpretació (o 

interpretacions) marxista de l‘economia antiga es troben en aquests autors del 

segle XVIII, que constitueixen la base de la historiografia liberal, la qual cosa 

explica, al seu torn, les importants coincidències d‘historiadors liberals i 

marxistes en aquest camp. No obstant això, la constataciñ d‘aquest fet, no 

significa en cap cas la negació de la seua validesa com interpretació de la 

realitat, però sí la presa de consciència del seu caràcter relatiu, i per tant, la 

necessitat de fonamentar el seu defensa amb proves empíriques sòlides. 

Considerem que els resultats de la presenta investigació haurien de contribuir 

que els historiadors començaren a abandonar la fidelitat ―dogmàtica‖ a certs 

plantejaments teòrics, i a reprendre la construcció de la una interpretació 

històrica del problema sobre unes bases empíriques i deductives més sòlides. 

 

L‘estat actual de la investigaciñ, i els resultats de la present investigaciñ, 

considerem que permeten establir una sèrie d‘elements com a segurs (o altament 

probables, per a ser epistemològicament correctes), i altra sèrie d‘elements com 

insegurs. Aquest tipus de delimitació considerem que pot resultar de gran utilitat per a 

l‘elaboraciñ de futures investigacions sobre el paper de l‘esclavitud en l‘Antiguitat. 
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Entre els elements segurs, es trobarien: el caràcter fonamental de l‘esclavitud en 

determinats sectors de l‘economia, i per a determinats grups socials, que utilitzarien els 

esclaus com un mètode per a assegurar i incrementar la seua riquesa. Però al mateix 

temps, cal acceptar també la gran importància del treball lliure en molts sectors de 

l‘economia, fins i tot del treball pagat a jornal (encara que la importància d‘aquest no 

sembla que arribés a ser significativa en cap període de l‘Antiguitat), i de formes 

d‘augmentar la riquesa en les quals no apareix l‘esclavitud: la conquesta, el cobrament 

de tributs, l‘obtenciñ per una banda de la producciñ a través dels colons, o del treball 

directe, a través de la ―servitud per deutes‖. Tenint en compte aquestes dades, caldria 

preguntar-nos: Fins a quin punt podem considerar l‘esclavitud com un element 

determinant per a l‘economia i la història de les societats grega i romana? A nosaltres 

no ens cap dubte que en molt sentits ho va ser, i d‘això ens deixen un testimoni clar les 

fonts clàssiques (a través de certs discursos, com el de Tiberi Grac). Però el dubte 

roman a l‘hora de determinar en quina mesura va arribar a resultar determinant 

l‘esclavatge en les grans transformacions històriques del mñn antic. 
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següents: castellà i anglès, fet que, unit al compliment de la resta de requisits establits en la 
normativa pròpia de la UA, li atorga la menció de Doctor Europeu. 
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