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The classroom remains the most radical space  

of possibility in the academy. 
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INTRODUCCIÓ 

 

Cada setembre, en tornar a l’institut, obríem il·lusionades el nou llibre de text d’història. Ens 

encantava fullejar-lo, mirar les imatges i descobrir els personatges que protagonitzarien les aventures 

històriques que ens acompanyarien durant la resta del curs. Tanmateix, cap de les dues es va arribar 

a plantejar mai per què gairebé no hi havia dones ni persones de la nostra edat. Quan vam arribar a la 

universitat, de mica en mica ens vam anar endinsant en un nou paisatge en què persones com nosaltres 

eren subjectes històrics tan importants com els homes. Del feminisme poc n’havíem sentit a parlar 

fins que no se’ns va explicar a primer de carrera la història del moviment. Fins a tercer curs no vam 

estudiar a fons personatges històrics tan rellevants com Olympe de Gouges. Ens quedava, però, una 

pregunta per resoldre: com es pot explicar la Història de manera que les dones en siguin una part 

integral i no un simple apèndix o una enumeració de noms propis? 

Des de l’àmbit acadèmic i historiogràfic, aquesta és una qüestió que porta dilucidant-se des 

dels anys 70. Així mateix, en l’àmbit de la pedagogia de les ciències socials i en la legislació europea, 

estatal i autonòmica, ja es reconeix la necessitat de fer Història amb perspectiva de gènere. No obstant 

això, les innovacions historiogràfiques i legals en matèria de gènere encara no es reflecteixen del tot 

en la majoria de llibres de text i recursos didàctics dels quals disposa el professorat i l’alumnat de 

secundària. Les dones hi són cada cop més presents, però encara no s’ha superat el primer estadi que 

les redueix a un parèntesi dins la dinàmica històrica general; encara no semblen agents històrics 

centrals en els processos polítics, històrics, ideològics, socials i artístics que s’expliquen. 

Tenint en compte aquest context, ens agradaria servir de pont entre el marc acadèmic, 

historiogràfic i legal i el que passa a les aules. Preparar una hora de classe per a trenta alumnes i, a 

més a més, haver de replantejar-se un discurs que s’ha anat interioritzant des de l’escola, és una tasca 

molt afanyosa. Per això, ens hem proposat dur a terme un exercici que, d’una banda, ens serveixi a 

nosaltres per prendre consciència de quines són les mancances en els discursos històrics de l’ESO i, 

d’altra banda, ens permeti contribuir a posar-hi remei mitjançant la reelaboració del relat històric. Ja 

hi ha nombrosos articles que diagnostiquen i critiquen que la introducció de la perspectiva de gènere 

en els llibres de text de Geografia i Història és encara molt limitada.1 Per tant, el nostre objectiu 

principal és anar més enllà: ens proposem elaborar un model o exemple pràctic de com es pot introduir 

el gènere com a categoria històrica analítica en un tema concret de l’assignatura. 

 

1 Vegeu, per exemple, López Navajas (2015), Gómez i Tenza (2015) i García Luque (2015). 
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Com que els llibres de text encara són el recurs didàctic més utilitzat a Catalunya (Gómez i 

Tenza, 2015, p. 781; García Luque, 2015, p. 167), hem resolt reelaborar el tema de l’època de 

l’imperialisme (1860-1914) com si fos part d’un hipotètic llibre de text de quart d’ESO.2 Hem triat el 

quart curs perquè és quan es tracta l’època contemporània, en la qual ens hem especialitzat durant la 

carrera. En segon lloc, hem escollit el tema de l’imperialisme per interès personal i, sobretot, perquè 

hi vam detectar una exagerada manca de dones que, en el cas d’altres temes com les guerres mundials 

o la Revolució Francesa, ja no resultava tan evident gràcies a l’esforç de les últimes edicions per 

incorporar la presència femenina. 

Per poder elaborar la proposta didàctica, hem recorregut a referents de diferents camps 

d’estudi. D’una banda, la vessant historiogràfica del projecte està inspirada en els estudis d’Història 

global de l’època de l’imperialisme dels autors Jürgen Osterhammel, Christopher Bayly i Eric 

Hobsbawm. Per introduir-hi la perspectiva de gènere, ens hem basat en la feina d’autores com 

Philippa Levine, Bonnie Smith, Lynn Hunt, Chelsea Shields, Dagmar Hergoz o Griselda Pollock. 

D’altra banda, la vessant pedagògica del projecte ha requerit obtenir models de didàctica de 

les ciències socials de l’àmbit nacional. En primer lloc, els esforços d’associacions de didàctica amb 

perspectiva de gènere com Past Women, Women’s Legacy o La Roldana, així com expertes en la 

matèria com Antonia García Luque, Ana López Navajas i Mónica Bolufer Peruga, ens han ajudat a 

anar concretant els nostres objectius. En segon lloc, per aprendre a elaborar contingut didàctic ens 

hem capbussat en la dissecció, anàlisi i crítica de l’última edició dels llibres de text de les editorials 

Vicens Vives, Teide i Barcanova. 

El treball s’estructura en dos grans parts: (1) contextualització i anàlisi i (2) la proposta 

didàctica. Així mateix, la primera part es divideix en dos blocs. En el primer (capítols 1, 2 i 3), 

establim el marc historiogràfic en què s’ubica el concepte de la categoria analítica del gènere, 

exposem el context legal i pedagògic en què s’emmarcarà la nostra proposta didàctica i determinem, 

a partir de bibliografia secundària, els reptes que afronta avui dia la didàctica de les ciències socials 

a secundària pel que fa a la perspectiva de gènere. En el segon bloc (capítol 4), duem a terme una 

anàlisi crítica del tema de l’imperialisme en els tres llibres de text per valorar les mancances concretes 

que trobem a aquesta unitat. Finalment, la segona part del treball inclou la memòria del projecte 

(capítol 5) i la proposta didàctica (capítol 6). 

 

 

 

 

2 El tema de l’imperialisme també es tracta a 1r de Batxillerat dins l’assignatura d’Història del Món 

Contemporani a l’itinerari humanístic, però hem volgut centrar-nos en el marc de l’escolarització obligatòria.   
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1. MARC HISTORIOGRÀFIC I EPISTEMOLÒGIC 

La Història és una matèria viva que va evolucionant a mesura que canvien les preocupacions de les 

historiadores i els historiadors. Al cap i a la fi, com diu Bayly, «escribir de historia es cuestión de 

énfasis» (2004, p. 467). Durant la segona meitat del segle XX, s’han produït un seguit de canvis en 

la manera d’aproximar-se a la Història que han permès posar l’èmfasi en aspectes que fins aleshores 

havien estat marginats. Les dones i el gènere són dos dels elements que han cobrat importància al 

llarg de les últimes dècades. A continuació, farem un breu repàs dels canvis historiogràfics que han 

conduït fins a la Història del gènere. En segon lloc, seguint historiadores com Joan Wallach Scott, 

explicarem què entenem per gènere i què implica utilitzar aquest concepte com a categoria analítica 

en la investigació històrica. 

1.1. CAP A UNA HISTÒRIA DEL GÈNERE 

El gènere com a categoria històrica analítica comença a configurar-se a partir dels anys 70 gràcies al 

viratge metodològic d’alguns corrents historiogràfics anteriors i a l’aparició de noves mirades/escoles 

sobre la Història. Així, es transforma l’enfocament estructuralista, econòmic i polític que havien 

caracteritzat la historiografia marxista i dels Annales. D’una banda, una nova generació d’historiadors 

marxistes –entre els quals destaquen Pierre Vilar, Edward Palmer Thompson i Christopher Hill– 

apostaran per una Història des de baix vinculada a l’estudi de factors culturals, antropològics i 

psicoanalítics. D’altra banda, dins del corrent dels Annales apareix la Nouvelle Histoire, 

desenvolupada per nous historiadors com Jacques Le Goff i Roger Chartier, que mostren un major 

interès per la cultura, l’antropologia i la història de les mentalitats (Bolufer, 2018, p. 8-13). 

 Aquest canvi de tendència en el si dels dos grans corrents de pensament historiogràfic de 

principis del segle XX coincideix, durant els anys 70, amb l’aparició de noves escoles 

historiogràfiques. En primer lloc, s’inaugura la microhistòria, sota la direcció de Carlo Ginzburg, 

Clifford Geetz i Natalie Zemon Davis. Aquesta escola pretén aproximar-se microscòpicament als 

fenòmens històrics per posar de manifest «los márgenes de acción de los sistemas normativos» i «el 

carácter creativo de las vidas individuales, no solo célebres sino también anónimas» (Bolufer, 2018, 

p. 17-18). Així mateix, apareix la Història Cultural i els estudis postcolonials d’Edward Said, Gayatri 

Spivak i Homi Babha, d’entre d’altres, que aposten per donar veu als col·lectius subalterns. Per últim, 

s’inicia, en la mateixa dècada, la Herstory o Història de les dones (Bolufer, 2018, p. 17-26, 50). 

Segons el que afirmen Paulina Latapí Escalante i Joan González del Pliego, l’aparició 

d’aquestes noves escoles es produeix paral·lelament a la irrupció del postmodernisme. El subjecte 

històric “neutre” (masculí i blanc) que representava les tendències historiogràfiques anteriors entra 
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en crisi i apareixen en escena nous individus que fins aleshores s’havien vist relegats als marges de 

l’Acadèmia (2015, p. 223). Sorgeixen, doncs, històries i corrents alternatius que per primer cop 

valoren les dones i altres grups exclosos com a agents històrics, la cultura i la presència dels quals 

mereixen ser analitzades. En introduir les dones com a subjectes històrics, es revaloritzen els àmbits 

d’acció als quals tradicionalment se les ha associat. Les noves escoles com la History Workshop o la 

microhistòria, comencen a analitzar la història de la vida quotidiana, de la cultura material, de 

l’alimentació i del cos,  (Latapí Escalante i González del Pliego, 2015, p. 223) i rebutgen part de 

l’herència de l’estructuralisme i el positivisme i mitjançant un ús microscòpic del pensar 

històricament (Bolufer, 2018, p. 17-18). 

De la mateixa forma, arran de la segona onada del feminisme i de l’augment de dones a les 

aules universitàries, historiadores com Alice Clark, Ivy Pinchbeck o Mary Beard inicien la 

construcció  de la Història de les Dones. Tot i centrar-se en l’estudi de noves individualitats, apostaran 

cada vegada més per l’elaboració d’una història global que pretén no només descentrar el subjecte 

elitista i positivista, aparentment neutre i universal, sinó també el «sujeto grupal y colectivo de la 

historia estructural» (Bolufer, 2018, p. 24). Social i políticament compromeses, aquestes primeres 

historiadores feministes busquen recuperar la memòria i la història de les silenciades, elaborar per 

primer cop una Herstory. Ja a partir dels anys 80, amb el creixent interès per part de les historiadores 

de respondre preguntes estructurals com la fonamentació del patriarcat i les relacions de poder entre 

homes i dones, així com la consolidació del binomi sexe-gènere, «se comenzó a introducir el género 

como categoría de análisis de la Historia rompiendo con las teorías biologicistas y permitiendo un 

cambio de paradigmas históricos» (García Luque, 2015, p. 170). 

Així doncs, és sobretot a mitjans dels 80 quan podem començar a diferenciar entre la Història 

de les dones i la Història del gènere. Com afirma Bolufer, la centralitat del gènere com a categoria 

analítica no implica ni implicava, en última instància, oblidar les tensions històriques entre la part i 

el tot, entre l’individu i la societat, entre la cultura i l’economia. Ni tampoc suposa la fi del pensar 

històricament, ja que les autores seguien reivindicant «los aspectos  empíricos, “artesanales” de 

nuestro oficio» (Bolufer, 2018, p. 27), encara que des de renovades perspectives o stand points.  

1.2. EL GÈNERE COM A CATEGORIA ANALÍTICA 

El 1986, Joan W. Scott, historiadora estatunidenca, publicà «Gender: A Useful Category of Historical 

Analysis», on definia el gènere com un «constitutive element of social relationships based on 

perceived differences between the sexes», «a primary way of signifying relationships of power» 

(1067). Com a relació de poder, el gènere vertebra les identitats subjectives, les institucions i 

organitzacions polítiques, socials i culturals en què s’inscriu. En l’estudi històric, el gènere podria 
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funcionar, segons Scott, de forma semblant a com ho fan la classe o la raça, en tant que no són 

conceptes biològics o essencials, sinó construccions contextuals lligades a estructures de poder, ja 

siguin econòmiques, polítiques o culturals. La diferència entre la classe, la raça i el gènere com a 

categories d’estudi rau en què la primera ja havia sigut ben delimitada i institucionalitzada gràcies a 

la teoria marxista, mentre que la raça i el gènere, com observa Scott, encara costa que siguin 

acceptades dins l’Acadèmia. A més, en el cas del gènere erròniament se l’associa quasi exclusivament 

amb les dones, el sexe i la sexualitat. (Scott, 1986, p. 1056-1057). 

Més enllà d’explorar la història de la sexualitat o de la formació dels sexes, el gènere permet 

descriure nous àmbits històrics. Així, es valoren les dones com a agents històrics, però també els 

infants, els ancians o les persones amb discapacitat. S’aspira a convertir l’àmbit privat i les activitats 

de manteniment –que sobretot a partir de la consolidació del sistema capitalista modern havien estat 

vinculades a les dones– en un àmbit digne d’estudi històric, de la mateixa forma que ho han sigut, des 

dels orígens de la ciència històrica, els temes de l’esfera pública associats a allò masculí: la política i 

l’economia. Així, la història del gènere posa en dubte la naturalització d’aquest binomi tan 

institucionalitzat i jerarquitzat entre home/dona, públic/privat, família/nació, evidenciant-ne la 

historicitat. Per tant, com afirma Scott: 

 

“Gender” as a substitute for “women” is also used to suggest that information about women is 

necessarily information about men, that one implies the study of the other. This usage insists that 

the world of women is part of the world of men, created in and by it (Scott, 1986, p. 1056). 

 

D’altra banda, seguint a Michel Foucault, cal tenir present que el gènere és una mascarada social que 

articula una matriu d’opressions a través de les estructures polítiques, socials, culturals i simbòliques 

de poder com la família, la religió, l’estat, el matrimoni, l’art, etc. A més, permet distingir –sobretot 

a partir de la modernitat– un conjunt de binomis construïts jeràrquicament mitjançant el nou sistema 

sexe-gènere (Guerra Palmero, 2000, p. 217). Autores com Iris Young, ja hereves de la 

interseccionalitat i dels postulats de Judith Butler, entenen que el gènere i el sexe són dues categories 

que mai no es comporten de manera idèntica en tots els subjectes i contextos històrics i geogràfics. 

Tanmateix, sí que els conceben com a categories de poder que permeten percebre situacions de 

desigualtat i d’opressions que travessen totes les societats, les temporalitats i els espais del món. Així 

doncs, proposen entendre el gènere no com un concepte identitari o autorrepresentatiu, sinó com una 

categoria analítica, una eina d’estudi que permeti visualitzar violències, desigualtats i jerarquies 

històriques, siguin simbòliques o fàctiques (Guerra Palmero, 2000, p. 217-227). En l’àmbit 

historiogràfic, segons Scott, aquesta última afirmació implicaria que «we need a broader view that 
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includes not only kinship but also the labor market, education, and the polity», alhora que s’hauria 

d’examinar la construcció de les identitats de gènere per tal d’entendre com s’organitzen certes 

activitats, representacions i institucions humanes, com la família o l’estat (1986, p. 1067). 

Per tant, introduir el gènere com a categoria analítica no implica afegir nous temes o apèndix 

de noms a la narració històrica, ni tan sols una metodologia exclusiva (Bolufer, 2018, p. 47). Una 

Història amb perspectiva de gènere suposa un nou enfocament, una nova mirada sobre el conjunt de 

la Història des dels seus orígens fins avui dia, «que la enriquece y modifica, obligándola a interrogarse 

sobre sus supuestos y a producir interpretaciones más complejas de las sociedades del pasado» 

(Bolufer, 2018, p. 47). Com explica Sandra Harding, epistemòloga feminista, la perspectiva de gènere 

a la ciència (social i natural) no és simplement incloure les dones o reconèixer que el mètode científic 

té limitacions. És transformar la mirada i examinar com el gènere estructura jeràrquicament les 

societats i els individus i vertebra la construcció de tot un simbolisme de gènere (Harding, 1992).  

Emprant el gènere com a categoria analítica historiogràfica no es vol establir un concepte 

essencialitzador i tancat, sinó un nou factor a estudiar en les relacions de poder. Tanmateix, com 

afirma María Lugones, el gènere, la raça i la classe tendeixen a ser pensades com a categories binàries 

isolades, «hombre/mujer, blanco/negro, burgués/proletario» (2008, p. 76), i això pot comportar el 

perill de no entendre que entre elles s’estableixen interseccions. Seguint estudis com els de María 

Lugones (2008), Bonnie Smith (2020) i Angela Davis (1981), totes tres categories estan connectades 

i, a més, es constitueixen mútuament. Tant la raça com el gènere marquen els cossos i assignen rols, 

espais, morals i finalitats culturals seguint una lògica binària. És per això que per a la teoria de la 

interseccionalitat ha sigut prioritària l’anàlisi de les societats colonitzades, en què el vincle entre la 

constitució del terme raça, del gènere i, fins i tot, el sexe i la sexualitat, és més evident. D’altra banda, 

en l’àmbit historiogràfic, la unió entre el gènere i el colonialisme també permet reimaginar i 

reconceptualitzar algunes perioditzacions clàssiques que han vertebrat les explicacions històriques 

sobre l’imperialisme (Levine, 2004, p. 4). 

A més, segons Smith, a l’hora d’afrontar l’anàlisi de la història de les dones, és necessari 

entendre que «women’s gender is and has been intertwined with other categories of differentiation 

and power», i la historiografia amb perspectiva de gènere se n’ha de fer ressò (2020, p. 8). La història 

de les dones, en un primer moment, havia estat normalment centrada en l’estudi de les classes altes 

blanques, i seguia paràmetres positivistes clàssics. Apareixien únicament «queenly women of women 

“worthies”», «women saints or notorious women», en part perquè es disposava de més fonts primàries 

i perquè se seguia valorant la centralitat de les esferes d’acció masculinitzades. No obstant això, a 

partir de la proliferació de noves investigacions en matèria de gènere i de crítiques decolonials i 

interseccionals, s’introdueix la història de les dones subalternes, «the substantial mass of women in 
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world history, not only the privileged few» (Smith, 2020, p. 6). En definitiva, com Georges Duby i 

Michelle Perrot anuncien en el pròleg a l’obra Historia de las mujeres, la historiografia amb 

perspectiva de gènere:  

 

Constituye una historia que ya tiene una historia, que ha cambiado en sus objetos, sus métodos y 

sus puntos de vista. Animada ante todo por el deseo de sacar a luz (Becoming Visible fue el título 

de una famosa colección), esta historia se ha vuelto mucho más problemática, menos descriptiva 

y más relacional. De ahora en más, coloca en el plano de sus preocupaciones al gender, esto es, 

las relaciones entre los sexos, inscritas no en la eternidad de una naturaleza inhallable, sino 

producto de una construcción social que es lo que precisamente importa deconstruir. (Duby i 

Perrot, 1992, p. 25). 

2. MARC LEGAL I PEDAGÒGIC 

Fins ara, hem descrit un marc historiogràfic influenciat per noves investigacions amb perspectiva de 

gènere que han permès la proliferació de nous camps d’estudi que cada cop tenen més paper dins la 

comunitat acadèmica. Aquests nous coneixements i aproximacions que es produeixen des dels anys 

70 ja comencen al segle XXI a ser introduïdes com a matèria didàctica en la pedagogia de les ciències 

socials, així com en el marc normatiu i legal que regula els continguts i les competències de 

l’Educació Primària i Secundària Obligatòries, tant a Espanya com a la resta d’Europa.3 La 

introducció de la perspectiva de gènere en l’educació s’emmarca en un currículum competencial que 

aposta per un ensenyament reflexiu i aplicat. Així, algunes de les competències proposades ja apunten 

en aquesta direcció. 

2.1. LA PERSPECTIVA DE GÈNERE EN LA LEGISLACIÓ EDUCATIVA 

En l’àmbit europeu existeix un marc normatiu i acadèmic que acompanya la progressiva incorporació 

de la perspectiva de gènere. La institució EIGE (European Institute of Gender Equality) s’encarrega 

de vetllar, a la Unió Europea, per la introducció de la perspectiva de gènere en totes les seves àrees 

d’influència. Així doncs, en matèria d’educació, fomenta des del 2009 l’elaboració d’anàlisis de 

l’estat de la qüestió en cada país, plans d’acció i iniciatives estatals, la publicació de guies en 

 

3 Altres zones del món també estan introduint canvis en matèria d’educació, sobretot en el que anomenem Nord 

Global. No obstant això, en el treball hem focalitzat la investigació al voltant de la realitat que ens és més 

propera: la catalana, l’espanyola i, en última instància, l’europea (entenent aquí el marc legal i acadèmic de la 

Unió Europea).  
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col·laboració amb la UNESCO4 o la coordinació de programes Erasmus+ entre universitats (EIGE, 

2017). En aquest últim cas, destaca Women’s Legacy, coordinada per López Navajas, de la Universitat 

de València. És un programa Erasmus+ que està treballant en l’elaboració de continguts digitals 

educatius d’accés obert amb perspectiva de gènere, per tal de promoure una òptima coeducació. López 

Navajas considera que la solució «no pasa porque los profesores dediquen un día sus clases a hablar 

de mujeres científicas o de mujeres músicas, sino por integrar a todas esas mujeres en los contenidos. 

“Debemos trenzar un discurso cultural, científico e histórico de mujeres y hombres. Sin focalizarlo 

en ellas, pero con ellas”» (Oliver, 2021). Seguint aquesta línia de pensament, avui dia, l’organització 

manté diàlegs oberts amb el Ministeri d’Educació i Formació Professional d’Espanya, que està 

desenvolupant el nou currículum del curs escolar 2022-2023 (Women’s Legacy, 2021).  

D’altra banda, existeixen a Espanya projectes com No Más Matildas, Past Women, MNEA, 

AEIHM, ESOenfemenino o La Roldana que també promouen la inclusió de les dones i de la 

perspectiva de gènere en les assignatures de l’ESO, des de l’àmbit científic fins a l’artístic i l’històric. 

A Catalunya, la Generalitat, ajuntaments, universitats i altres entitats de referència donen suport al 

programa Coeduca’t, que té com objectiu «ajudar els centres a treballar aspectes bàsics de coeducació, 

de perspectiva de gènere i de sexualitat de forma explícita, sistemàtica, rigorosa i respectuosa» 

(Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, 2019). 

En el marc jurídic estatal, el Pacto de Coalición Progresista entre PSOE i Podemos i d’altres 

com el Pacto de Estado contra la violencia de género, així com la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de 

diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (a partir d’ara 

LOMLOE)5, també fomenten la consolidació del sistema coeducatiu i la introducció de materials 

didàctics amb perspectiva de gènere. Segons García Luque (2016), la LOMLOE, com la LOE, és més 

inclusiva pel que fa al gènere i a la classe social, i corregeix retrocessos en matèria de gènere en què 

havia incorregut la LOMCE6. En aquest sentit, la disposició addicional vint-i-cinquena regula que: 

 

4 També la UNESCO publica revistes, articles i anàlisis de la situació educativa a nivell global amb perspectiva 

de gènere. Per a més informació, podeu visitar la Biblioteca Virtual de la UNESCO (UNESDOC, consultada el 

13.01.2022). 
5 El 2020 s’aprovà en coalició PSOE i Podemos la LOMLOE. La nova llei d’Educació substitueix la Ley 

Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (a partir d’ara LOMCE o “Llei 

Wert”) del PP i modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (a partir d’ara LOE) aprovada 

pel PSOE. 
6 Els principals retrocesos de la LOMCE en relació a la perspectiva de gènere són: «1) uso del lenguaje sexista 

en su redacción; 2) apoyo a la financiación pública de la escuela segregada, y por tanto opuesta a la coeducativa; 

3) la eliminación de asignaturas que trabajaban de forma directa en sus contenidos las teorías de género, como 

era la EpC, junto a la transformación de los contenidos curriculares de otras tantas relacionadas con las ciencias 

sociales; 4) defensa de una transversalidad de género, con sus consecuentes riesgos; y 5) ausencia de actuaciones 
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3. Los centros educativos deberán necesariamente incluir y justificar en su proyecto educativo las 

medidas que desarrollan para favorecer y formar en igualdad en todas las etapas educativas, 

incluyendo la educación para la eliminación de la violencia de género, el respeto por las 

identidades, culturas, sexualidades y su diversidad, y la participación activa para hacer realidad la 

igualdad. 

5. Las Administraciones educativas promoverán que los currículos y los libros de texto y demás 

materiales educativos fomenten el igual valor de mujeres y hombres y no contengan estereotipos 

sexistas o discriminatorios. Asimismo, incluirán estos contenidos en los programas de formación 

inicial del profesorado. (LOMLOE, 2020) 

 

En definitiva, actualment el marc pedagògic i jurídic europeu, espanyol i català té present i defensa 

la introducció de continguts didàctics amb perspectiva de gènere, així com la implementació efectiva 

de la coeducació lliure de prejudicis i estereotips sexistes a les aules. S’observa, per tant, un major 

interès, tant per part de progressistes com de conservadors, per garantir la igualtat entre dones i homes 

(especificada en la LOE, en menor mesura en la LOMCE, i sobretot en la LOMLOE). Igualment, en 

la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació de Catalunya (a partir d’ara LEC) i en el Decret 187/2015, 

de 25 d'agost, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria, s’aposta per la 

coeducació, la igualtat de gènere i l’eliminació de prejudicis i estereotips sexistes.7 Tanmateix, a 

Espanya els canvis en les lleis d’educació són constants i, en certa forma, la realitat coeducativa tan 

ben definida en la normativa jurídica «tarda en llegar a las aulas y a los textos, donde el sexismo de 

los libros y el olvido sistemático de la existencia y papel fundamental de la mujer en la sociedad es 

permanente” (Rosa Rodríguez, 1998, 257)» (León Guerrero, 2015, p. 853). 

2.2. CURRÍCULUM COMPETENCIAL 

La LOMLOE i la LEC implementen, seguint el marc normatiu europeu, una educació competencial.8 

Les competències estableixen objectius d’aprenentatge de final d’etapa escolar amb diferents nivells 

 

educativas relacionadas con las identidades de género y la diversidad afectivo-sexual, lo cual indica una clara 

desconexión entre la sociedad actual y la escuela, siendo esto una gran problema educativo» (García Luque, 

2016: 120). 
7 Vegeu els articles 2, 37, 43, 77 i 178 de la LEC i els articles 3 i 4 del Decret 187/2015. 
8 La Comissió Europea recomana a les escoles i als centres educatius de la Unió Europea que s’involucrin en la 

iniciativa del Recommendation Council on Key Competences for Long-Life Learning (2006), que va incidir en 

la necessitat d’elaborar currículums centrats en l’adquisició de competències. En l’àmbit de la pedagogia de les 

Ciències Socials, dins del qual es desenvolupa la nostra investigació, també treballa per incorporar l’educació 

competencial al currículum. Destaca, en aquest sentit, el Congrés Internacional de les XVIII Jornades 
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d’assoliment que haurien de ser transferibles, permanents, contextuals i productius, és a dir, que 

permetessin a l’alumnat resoldre problemes i aplicar els coneixements en el seu dia a dia. Les línies 

d’acció competencial es despleguen a través del currículum que inclou, a l’Educació Obligatòria 

Secundària (ESO), set matèries troncals i dues transversals organitzades en diversos àmbits i 

dimensions (Direcció General de Currículum i Personalització, 2019). Els continguts dels currículums 

de cada assignatura, així doncs, es distribueixen orientativament entre els diversos cursos i etapes. En 

l’àmbit social, s’inclou l’assignatura de Geografia i Història, en la qual destaquen les següents 

competències, que tenen com a objectiu explícit o implícit la incorporació de la perspectiva de gènere: 

 

Competència 4. Identificar i valorar la identitat individual i col·lectiva per comprendre la seva 

intervenció en la construcció de subjectes històrics. 

Competència 11. Formar-se un criteri propi sobre problemes socials rellevants per desenvolupar 

un pensament crític. 

Competència 12. Participar activament i de manera compromesa en projectes per exercir drets, 

deures i responsabilitats propis d’una societat democràtica. 

Competència 13. Pronunciar-se i comprometre’s en la defensa de la justícia, la llibertat i la igualtat 

entre homes i dones (Direcció General de Currículum i Personalització, 2019). 

 

Les competències desplegades al currículum9 s’han d’aplicar a través de seqüències didàctiques 

productives que ajudin l’alumnat a resoldre preguntes reflexives i problemes quotidians amb una 

finalitat clara, que promoguin coneixements ja adquirits i alhora garanteixin l’emergència de la 

creativitat, de noves idees i aprenentatges, a més d’ajudar l’alumnat a incorporar els valors i normes 

de convivència ciutadana. L’òptim desenvolupament de les competències i del currículum s’avalua 

posteriorment per tal de regular l’aprenentatge i identificar avenços, problemes o mancances, tant de 

l’alumnat com del professorat.  

Tanmateix, tot i la importància atorgada a les competències en el currículum, encara no hi ha 

un trasllat efectiu d’aquest nou model pedagògic a les aules. Les desigualtats, la falta de finançament 

i la sobrecàrrega del currículum són, segons César Coll (2021), alguns dels motius que frenen 

 

Internacionals de Recerca en Didàctica de les Ciències Socials, dels dies 21 i 22 d’octubre de 2021, la temàtica 

del qual girava al voltant de l’educació en cultura democràtica a través de l’aplicació de l’ensenyament per 

competències (CCD: Competències de Cultura Democràtica). Una de les principals línies d’actuació era, 

precisament, una «educació per a la ciutadania global, diversitat i gènere». 
9 Així mateix, els continguts del currículum en l’assignatura de Geografia i Història inclouen des de la 

Prehistòria fins a l’actualitat, incorporant, a més, coneixements de geografia física, política i humana. Per ordre 

cronològic, la prehistòria i l’antiguitat es tracten a Primer de l’ESO, l’època medieval a Segon, la moderna a 

Tercer i la contemporània i fins a l’actualitat a Quart. Els continguts geogràfics es distribueixen al llarg dels 

quatre cursos acumulativament. 



   

 

17 

l'aplicació de l'ensenyament competencial. Per tant, tot i l’existència de competències amb 

perspectiva de gènere, no sempre s’introdueixen a l’aula de forma efectiva.  

3. ESTAT DE LA QÜESTIÓ 

Més enllà de les dificultats per aplicar el nou model pedagògic, actualment encara perviuen prejudicis 

i estereotips sexistes tant a les aules com als llibres de text (Marolla Gajardo, 2016, p. 425). Com 

afirmen Carmen Galet, Teresa Alzás i Ana Hernández, «la escuela mixta no ha llegado a ser una 

escuela coeducativa» (2015, p. 503). Tenint en compte això, algunes autores han remarcat el perill de 

projectar expectatives de gènere sobre l’alumnat, fet que contribuiria a la consolidació en el seu 

imaginari d’una idea essencialista del significat de ser home o dona.10 El risc de transmetre els 

prejudicis instal·lats en l’imaginari social està present tant en el currículum explícit com en l’ocult, 

ja que allò que es transmet implícitament (ja sigui per omissió de continguts o per la manera de dirigir-

se a noies i nois, respectivament) juga també un paper clau en la construcció dels imaginaris (Galet, 

Alzás i Hernández, 2015, p. 503). Distingim, per tant, dos àmbits d’actuació: (1) la formació i 

conscienciació del professorat i (2) els llibres de text. En tots dos casos encara falta recórrer un llarg 

camí per eliminar l’androcentrisme. 

3.1. FALTA DE FORMACIÓ I CONSCIENCIACIÓ DEL PROFESSORAT 

Un dels primers passos per corregir el biaix de gènere es garantir la formació en perspectiva de gènere 

dels docents. I és que, com indiquen Antonia García Luque i Alba Cruz Redondo (2017, p. 42), 

l’existència de materials didàctics sense biaix androcèntric no assegura un discurs adequat. En molts 

casos el professorat incorpora els nous materials en el seu discurs sense qüestionar-lo. Això concorda 

amb l’observació de Montserrat Moreno i Genoveva Sastre que el personal docent tendeix a ensenyar 

des del model «más valorado socialmente, o sea, desde el masculino. De esta manera, a fin de 

“eliminar las diferencias” ignora las características femeninas y posiciona las masculinas en primera 

instancia» (Marolla Gajardo, 2015). 

Malgrat l’existència d’avenços legislatius respecte a la formació del professorat en igualtat 

de gènere, encara falta millorar en aquesta direcció. Com plantegen García Luque y Cruz Redondo, 

d’una banda, la falta de demanda d’aquest tipus de formació per part del professorat en limita les 

possibilitats d’implementació. Aquesta manca d’interès està estretament relacionada amb la falsa 

creença que la igualtat efectiva entre homes i dones ja és una realitat i que, per tant, aquest tipus de 

 

10 Vegeu al respecte els treballs de Galet, Alzás i Hernández (2015), Marolla Gajardo (2016: 428) i Tovar Pulido 

(2016: 641). 
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formació és innecessària. Això queda reflectit en la baixa participació en les iniciatives que es duen 

a terme. D’altra banda, els programes de formació existents són inconsistents i inestables. No hi ha 

veritables programes que assegurin l’adquisició del coneixements adequats (2017, p. 39-40).  

En definitiva, ens trobem davant d’un cercle viciós: les iniciatives de formació són 

insuficients i d’abast limitat, la qual cosa dificulta treballar la sensibilització del professorat. Alhora, 

això fa que no hi hagi gaire demanda de formació en perspectiva de gènere per part del personal 

docent, perpetuant així la poca oferta de formacions. En paraules de Rocío Anguita, «todas estas 

iniciativas […] se tornan en anecdóticas en el marco de la formación del profesorado, al ser su carácter 

no obligatorio, sin implicaciones de toda la comunidad educativa y sin continuidad» (2011, p. 49). 

3.2. BIAIX ANDROCÈNTRIC EN ELS LLIBRES DE TEXT 

Actualment, existeix una gran diversitat de materials i recursos didàctics. Tot i això, els llibres de text 

continuen sent un dels recursos més utilitzats i que més pes tenen en les classes d’història (Gómez i 

Tenza, 2015, p. 781; García Luque, 2015, p. 167). Per tant, és important tenir present que els llibres 

de text no només transmeten «conocimientos inocentes, sino que transfieren el modelo cultural, social 

y de valores que se pretende o interesa mantener» (García Luque, 2016, p. 346). És en aquest sentit 

que Cosme J. Gómez i Sandra Tenza afirmen que aquest tipus de material didàctic compleix «una 

evidente función ideológica e identitaria» (2015, p. 781). Tenint en compte això, és essencial 

preguntar-nos quines representacions de gènere reprodueixen. Malgrat alguns avenços en la 

introducció de la perspectiva de gènere, malauradament en la majoria de casos aquesta encara es 

limita «a su primera fase positivista-institucionalista en la que se incluyeron los nombres de algunas 

“mujeres importantes y significativas”, que lo son precisamente porque asumieron el rol masculino 

del modelo social de la época» (García Luque, 2015, p. 170). 

L’estudi de López Navajas (2015) posa de manifest que la presència de dones en els llibres 

de text d’història de l’ESO és mínima. En les tres editorials que analitza (SM, Santillana i Oxford), 

tan sols el 5% dels personatges citats són dones (López Navajas, 2015, p. 209). D’altra banda, l’estudi 

de Gómez i Tenza (2015) mostra que les imatges dels llibres de text representen un món eminentment 

masculí. A més, les poques dones que hi ha representades reprodueixen prejudicis i estereotips 

sexistes. Destaquen també l’abús del masculí genèric, (utilitzat fins i tot per descriure imatges on 

només hi ha representades dones) i el fet que normalment es designi les dones en funció de la seva 

condició respecte un home (la seva mare, la seva dona, etc.).11 

 

11 Els estudis de López Navajas (2015) i Gómez i Tenza (2015) no inclouen les edicions més recents de 2016. 

Tanmateix, com veurem en el capítol següent, molts dels problemes que detecten encara hi són presents. 
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Un dels aspectes que contribueix significativament a invisibilitzar les dones en l’ensenyança 

de les ciències socials és el predomini de la història política i econòmica (León Guerrero, 2015, p. 

854). A causa del model social patriarcal, l’aparició de les dones en aquest àmbit és molt limitada i, 

si hi apareixen, mai ho fan com a protagonistes. Per tant, l’única presència significativa de les dones 

és en l’àmbit de la història social, incorporat recentment als llibres de text i moltes vegades relegat a 

un apèndix (García Luque, 2015, p. 168). L’enorme pes atorgat a la història política coincideix amb 

un discurs històric que privilegia la successió d’esdeveniments bèl·lics i polítics puntuals, així com 

personatges històrics destacats. En conseqüència, l’alumnat no percep la història com un procés 

social, i això contribueix a perpetuar l’ensenyança de «una historia parcial y androcèntrica» (García 

Luque, 2015, p. 169): 

 

La crítica al patriarcado queda obviada si el planteamiento que se propone del protagonismo 

femenino continúa siendo discriminatorio para las mujeres, sencillamente porque queda como un 

complemento, “como un apéndice de una historia general, la historia importante, en la que una 

escasa consideración colectiva e individual de las mujeres supone que sigue sin reconocérseles 

significación histórica”, como apuntaba Fernández Valencia (2004, p. 11), (Tovar Pulido, 2016, 

p. 641). 

 

Com hem comentat en el «Marc historiogràfic i epistemològic», moltes autores han introduït la 

perspectiva de gènere en la seva recerca historiogràfica. Tot i això, aquestes investigacions encara no 

s’han recollit en l’àmbit educatiu. Com evidencia el protagonisme atorgat als homes en els àmbits 

bèl·lic, polític i econòmic, el currículum continua guiant-se per tendències historiogràfiques 

tradicionals i androcèntriques (Marolla Gajardo, 2016, p. 426). Això posa de manifest l’abast encara 

limitat d’aquests nous corrents historiogràfics, ja que, com diu Bolufer, «la renovación historiográfica 

(las transformaciones en los temas, objetos, enfoques, teorías y metodologías de la Historia) y la 

renovación pedagógica, para ser verdaderamente eficaces y transformadoras, deben ir estrechamente 

unidas» (2018, p. 81). 

Un dels elements que dificulta el trasllat dels avenços historiogràfics en l’àmbit pedagògic és 

la inestabilitat de les bases del sistema educatiu espanyol. Les editorials no només han d’actualitzar 

els continguts, sinó que han de refer tota la metodologia didàctica (en aquesta línia destaca la recent 

introducció de l’aprenentatge competencial), els objectius d’aprenentatge, els continguts, l’estructura, 

etc (Romero, García i Cambil, 2016, p. 692). Tot això requereix temps i reflexió, i es veu entorpit pel 

canvi de lleis constant. Pressionades per complir amb les legislacions vigents, «las editoriales que 
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elaboran los materiales didácticos son títeres a merced de los cambios políticos que han de trabajar a 

destajo para cumplir las normativas» (Romero, García i Cambil, 2016, p. 692). 

4. ANÀLISI DE L’IMPERIALISME A TRES LLIBRES DE TEXT 

A continuació, analitzarem comparativament el tema de l’època de l’imperialisme als llibres de text 

de tres editorials diferents: Vicens Vives (García i Gatell, 2016), Teide (Cortada et al., 2016) i 

Barcanova (Trepat et al., 2016). L’anàlisi té dos objectius. En primer lloc, examinarem si al contingut 

de les noves edicions de 2016 encara hi ha present el biaix androcèntric que hem documentat a l’estat 

de la qüestió. Tindrem en compte el discurs històric, el llenguatge emprat en el text i les imatges. En 

segon lloc, tenint en compte que la segona part del treball consisteix a elaborar una unitat d’un llibre 

de text, analitzarem els recursos didàctics utilitzats per cada edició, incloent les activitats. Ens 

fixarem, d’una banda, en els recursos que afavoreixen l’aprenentatge competencial segons dicta el 

marc legal i, d’altra banda, en aquells més favorables per a la introducció de la perspectiva de gènere. 

4.1. ANÀLISI DEL CONTINGUT  

L’extensió del tema de l’imperialisme, incloent portada i activitats finals, varia en funció de l’edició, 

tant pel que fa al nombre de pàgines com a l’abast cronològic. En el llibre de text de Teide, es titula 

«L’època de l’imperialisme (1870-1914)» i ocupa 22 pàgines. Vicens Vives, en canvi, li dedica 26 

pàgines i l’encapçala «L’època de l’imperialisme». Tot i que el títol no especifica l’amplitud 

temporal, de l’eix cronològic de la portada en podem deduir que es situa entre 1850 i 1914. A l’edició 

de Barcanova, es titula «L’època de l’imperialisme (1860-1918)» i s’estén 32 pàgines. A més de 

l’imperialisme i la Segona Revolució Industrial, hi inclou la Primera Guerra Mundial, la Revolució 

Russa i el sufragisme, mentre que els altres dos llibres els tracten en els temes següents. Com que ens 

interessa establir punts de contacte entre les tres edicions, l’anàlisi del llibre de Barcanova es limitarà 

a les 14 pàgines que destina al mateix contingut que Vicens Vives i Teide –Segona Revolució 

Industrial i imperialisme– més les 5 pàgines d’activitats finals corresponents a aquests apartats. Això 

ens permetrà centrar-nos en les dinàmiques de l’imperialisme i en les transformacions tecnològiques 

i socials que el van impulsar. 

4.1.1. El discurs històric 

A grans trets, el contingut de cada edició comprèn: la Segona Revolució Industrial, el naixement d’un 

nou capitalisme financer i monopolista, les causes de l’imperialisme i l’expansió dels Imperis 

europeus o potències neo-europees (França, Gran Bretanya, Rússia, EUA i Japó). A més, la Segona 
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Revolució Industrial va lligada a certes innovacions tècniques i mèdiques que van facilitar l’expansió 

colonial. Les edicions de Vicens Vives i Teide afegeixen, a més, un sisè apartat destinat a l’art de 

finals de segle XIX i principis del segle XX. Teide, però, només menciona l’impressionisme i el post-

impressionisme, mentre que Vicens Vives contempla tant la influència de l’art asiàtic i africà com la 

de les noves construccions i obres fruit de la Segona Revolució Industrial. Per tant, l’enfocament del 

temari és generalment clàssic, centrat en una història política-econòmica de caràcter androcèntric. 

Vicens Vives es desvia una mica d’aquesta tendència, ja que destaca bastants aspectes culturals, 

socials i artístics. En Teide i Barcanova, però, aquest tipus de contingut queda relegat a alguns 

paràgrafs i a apartats minoritaris. A continuació, analitzarem en detall els principals esdeveniments i 

períodes històrics que s’expliquen en els tres llibres: la Segona Revolució Industrial i l’imperialisme. 

4.1.1.1. La Segona Revolució Industrial 

En totes tres edicions, el relat de la Segona Revolució Industrial comença amb les innovacions 

tècniques i continua amb les noves formes de concentració empresarial i financeres i el taylorisme. 

Entre els tres llibres, tanmateix, existeixen algunes diferències en l’aproximació als fets. 

En primer lloc, en l’edició de Vicens Vives el títol que introdueix l’apartat s’anomena «La 

victòria del capitalisme industrial» (García i Gatell, 2016, p. 118). Si bé és cert que el capitalisme 

industrial financer s’imposa (en algunes zones del món) com el principal model econòmic, no és un 

procés global i homogeni. A més, emprar la paraula “victòria” té connotacions positives que podrien 

portar a considerar acríticament aquest nou model capitalista que també va contribuir a altres formes 

d’explotació i desigualtats socials i econòmiques (Smith, 2020, p. 176). Només el llibre de Barcanova 

menciona com va afectar el canvi de paradigma econòmic a la vida de la classe obrera i els moviments 

socials que hi va haver vinculats.  

El fordisme es planteja com un model perfecte el resultat del qual va ser «una producció 

estandarditzada i massiva a uns costos reduïts, cosa que va permetre estendre el consum a sectors més 

amplis de la producció» (García i Gatell, 2016, p. 118). Es dedueix, per tant, que les millores de les 

condicions de vida del proletariat eren exclusivament resultat de l’acció de les elits econòmiques, 

presentades com les úniques responsables de millorar les formes de producció, de promoure el 

consum i transformar les condicions laborals. Només a Barcanova s’explicita la vinculació entre 

certes reformes laborals o millores de la condició de vida del proletariat i els moviments obrers. 

D’altra banda, cap de les altres dues edicions introdueix una perspectiva reflexiva del perquè de les 

noves concentracions empresarials (monopolis, trusts, cartels), sinó que es limiten a citar-les sense 

explicar com van canviar l’ecosistema comercial. En canvi, a Barcanova s’especifica el poder 

(econòmic i polític) que posseïen algunes d’aquestes concentracions davant les quals «les petites 
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empreses no podien fer front a la competència [...] i moltes s’arruïnaven» (Trepat et al., 2016, p. 146). 

Finalment, cap edició explica com aquests canvis econòmics van afectar de manera diferent a dones 

i homes. 

Un altre apartat fonamental és el de les innovacions tècniques que van acompanyar i permetre 

la nova fase del capitalisme. Les tres edicions introdueixen un seguit d’invents –relatius als àmbits 

de la comunicació, el transport i la transformació urbana– que van sorgir arran del desenvolupament 

de les noves fonts d’energia. Destaca especialment el cotxe, seguit per l’aeronàutica, el telègraf, el 

telèfon, la ràdio i l’enlluernament. Tanmateix, la centralitat del cotxe com a principal invent de 

l’època resulta sorprenent si atenem a les dades que ofereix Osterhammel sobre el seu ús al segle XIX 

i principis del XX: 

 

Al terminar el siglo [XIX], la era del automóvil aún no había comenzado. Esta fue la innovación 

técnica que posibilitó la auténtica explosión de las ciudades, primero en Estados Unidos, y en 

Europa solo después de la segunda guerra mundial. […] En el cambio de siglo, en la Europa 

continental, ver un automóvil todavía resultaba impresionante para mucha gente. […] Solo allí 

[en Estados Unidos] el automóvil era ya antes de 1920 algo más que una simple curiosidad 

(Osterhammel, 2013, p. 442). 

 

Així doncs, incorporar el cotxe com l’invent central abans de la Primera Guerra Mundial, no suposa 

ni tan sols una història centrada en Occident, sinó en els Estats Units i circumscrita a les elits. 

L’historiador alemany, tanmateix, no renega de la centralitat del cotxe, fonamental per la consolidació 

d’un nou model industrial. No obstant això, recorda que ni tan sols «no hay consenso al respecto de 

cuáles fueron los inventos más importantes –por sus consecuencias– de la época» (Osterhammel, 

2013, p. 105). Sia quin sia, defensa que els transports d’ús més homogeneïtzat, almenys a Occident, 

varen ser el tren, el vaixell de vapor, la bicicleta i metro o el tramvia. Sobre l’últim explica que «en 

vísperas de la primera guerra mundial, casi todas las grandes urbes poseían una red de tranvías 

eléctricos, lo cual anunciaba el fin de la era de la tracción animal en las ciudades» (2013, p. 441). 

Alhora, encara que les tres edicions comenten que certs nous invents de la Segona Revolució 

Industrial «van transformar la vida quotidiana de moltes persones» (Trepat et al., 2016, p. 144), la 

menció d’aquelles innovacions associades a la llar o al poble menut queden sempre com una mera 

enumeració i relegades al final de l’apartat. Barcanova no en menciona cap, Vicens Vives destaca la 

«bombeta, aspiradora, càmera de fotos» (García i Gatell, 2016, p. 118) i Teide «la fotografia, els rajos 

X, el cinema, les màquines de cosir i d’escriure i la bicicleta» (Cortada et al., 2016, p. 93). Potser, la 

centralitat de l’automòbil, la democratització del qual no va ocórrer en la majoria d’estats –inclòs 
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Espanya– fins a la meitat del segle XX (Osterhammel, 2013, p. 442), podria veure’s substituïda per 

la bicicleta, a l’abast de més població i que transformà la vida del proletariat i, en especial, de moltes 

dones (Hunt et al., 2016, p. 765). La importància del cotxe en els tres relats coincideix amb la idea 

que els centres educatius i el personal docent:  

 

fomentan una enseñanza de la historia que reproduce las estructuras desiguales y patriarcales de 

la sociedad. En efecto, se priorizan aspectos ligados a la política, las guerras y la economía con 

protagonismo de los hombres, por sobre temas que destaquen las acciones femeninas (Marolla 

Gajardo, 2018, p. 990). 

 

A Vicens Vives, aquesta explicació està acompanyada de dues imatges que reforcen la distinció –en 

part, estereotipada– de les esferes d’actuació en funció del gènere (Figura 1). En primer lloc, hi ha un 

cartell publicitari en què es mostren unes dones fent feines de casa amb nous invents que són, segons 

indica el peu de fotografia, producte dels «avantatges de l’ús de l’electricitat» (2016, p. 118). Just a 

sota, apareix un cartell publicitari sobre pneumàtics amb un cotxe conduït per dos homes. Per tant, 

tot i que la primera imatge destaca i permet aprofundir en els usos domèstics de l’electricitat 

(especialment tenint en compte que a l’explicació només es menciona l’electricitat en relació a 

l’esfera pública), la contraposició entre les dues imatges promou l’estereotipació de les feines i dels 

espais públics i privats en funció del gènere. I, encara que, efectivament, és sobretot a partir de la 

industrialització que la dona queda idealment relegada a la llar, introduir aquestes dues imatges sense 

comentar-les ni explicar la consolidació de la divisió sexual del treball és simplista i acrític, alhora 

que promou estereotips sexistes. 

El problema, però, es podria arreglar si, en comptes d’afegir una activitat merament 

descriptiva en relació amb les fotografies –«Descriu els usos d’aparells domèstics que permet 

l’electricitat» (2016, p. 118)– es proposés un exercici que mirés d’entendre la configuració de la nova 

masculinitat i feminitat occidentals al llarg de la Segona Revolució Industrial. Així se seguiria el 

consell de Margaret S. Crocco (2010), que aconsella tenir sempre molt presents les desigualtats, 

estereotips i formulacions sexistes cap a les dones encara vigents en la societat a l’hora d’elaborar 

continguts docents (Mallora Gajardo, 2018, p. 986). Per tant, a l’hora de triar les imatges, els llibres 

de text han d’estar qüestionant constantment «lo construido, lo transmitido y las tradiciones 

normalizadas que son parte de las relaciones entre las personas» (Mallora Gajardo, 2018, p. 987). 
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Figura 1 

Cartells publicitaris sobre electrodomèstics i pneumàtics 

      

Nota. Imatges extretes del llibre de text de Vicens Vives (García i Gatell, 2016, p. 118). 

4.1.1.2. L’imperialisme 

La mirada androcèntrica dels usos de les noves fonts d’energia i de la Segona Revolució Industrial 

coincideix amb biaixos eurocèntrics en els apartats relatius a l’imperialisme. Els tres llibres focalitzen 

el relat en el punt de vista de les metròpolis i, si bé això no hauria de comportar necessàriament un 

problema, aquesta centralitat contribueix a transmetre una visió passiva dels pobles colonitzats.  

Per exemple, exceptuant Vicens Vives, no hi ha gairebé cap títol principal que tracti 

explícitament la mirada de les colònies i la seva ciutadania. A Teide i Barcanova hi ha un breu 

subapartat titulat «Les conseqüències de l’imperialisme» (Cortada et al., 2016, p. 103; Trepat et al., 

2016, p. 152), que en tots dos casos inclou la perspectiva de la metròpoli a més del punt de vista dels 

locals. En canvi, sí que dediquen apartats sencers a descriure com funcionava políticament cadascun 

dels imperis, quina era la política de les metròpolis, l’abast d’aquests imperis i quins territoris es van 

disputar entre ells. Vicens Vives té un apartat monogràfic dedicat a «L’herència del colonialisme» on 

sí que explora a fons l’impacte que l’imperialisme va tenir sobre les colònies. Tot i això, també reforça 

una visió passiva de la població colonitzada, ja que s’afirma que «en l’àmbit cultural, les costums 

autòctons, de tradició oral i sense elaboracions teòriques, no van oferir resistència [èmfasis afegit] a 

l’impacte de la cultura occidental» (García i Gatell, 2016, p. 126).  

L’únic que aporta una perspectiva històricament més activa de les colònies és Barcanova, que 

introdueix un apartat inexistent en les altres dues editorials, anomenat «La resistència a 

l’imperialisme», on s’expliquen les mirades crítiques a la colonització des de la metròpoli i la colònia 

(Trepat et al., 2016, p. 152). En qualsevol cas, la preeminència de la perspectiva occidental implica 

una doble invisibilització de les dones colonitzades. 
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La centralitat d’Europa en el discurs es fa evident tant en els títols com en el text. En el cas 

de Barcanova, s’arriba a afirmar que «a la pràctica, i per primera vegada a la història, la cultura 

europea va dominar la totalitat del planeta» (Trepat et al., 2016, p. 152). D’altra banda, Vicens Vives 

inicia l’apartat del colonialisme amb el títol: «Europa, a la conquesta del món» (García i Gatell, 2016, 

p. 122-123). Més enllà d’invisibilitzar les colònies, a través d’afirmacions com les anteriors 

s’homogeneïtza Europa com una unitat indivisible i consolidada ja a finals del segle XIX, quan la 

realitat és que només uns quants països europeus (i de maneres desiguals) es van llançar a la conquesta 

del món. L’únic que evita parlar d’europeus com a conjunt homogeni és el llibre de Teide, que utilitza, 

com a contrapartida, els termes «països industrialitzats», «potències industrialitzades» o «grans 

estats», que semblen molt més acurats històricament. 

Així doncs, les tres editorials posen el focus en l’estructura política, militar i econòmica de 

la metròpoli. Dels efectes sobre les colònies i sobre la població indígena no se’n parla si no és a les 

“conseqüències” o “herència” de l’imperialisme, que és, en tots tres llibres, l’últim apartat sobre 

l’imperialisme pròpiament dit. S’hi acostumen a incloure l’impacte demogràfic, l’aculturació, 

l’establiment de noves fronteres i la dependència econòmica. I, si bé és necessari explicar aquests 

fenòmens, ens podríem preguntar: són realment conseqüències o constitueixen, en canvi, trets 

fonamentals i constitutius de l’imperialisme com a sistema? Evidentment, aquests processos històrics 

s’han heretat i encara avui dia són palpables a moltes de les societats que van ser colonitzades. 

Tanmateix, el focus dels apartats sobre les anomenades «conseqüències de l'imperialisme» no es troba 

en les relacions entre passat i present –que en el cas de Vicens Vives s’exploren més tard en relació 

amb la tècnica i la ciència–, sinó en l’impacte del colonialisme als estats o les societats preexistents. 

En conclusió, l’aproximació a la Segona Revolució Industrial i a l’imperialisme de les tres 

edicions té un biaix androcèntric, ja que és gairebé exclusivament política, econòmica i bèl·lica. A 

més, el discurs es centra en el paper de les metròpolis i de les elits polítiques i econòmiques. No 

obstant això, cal matissar que, com s’analitzarà més endavant, Teide acompanya el relat amb 

fotografies de persones colonitzades. D’altra banda, Vicens Vives destina una mica més d’espai a les 

colònies i a l’intercanvi cultural i social entre colons i colonitzats, sobretot a l’apartat d’art i societat. 

Tot i això, les poques mencions a l’aculturació o la desestructuració de les famílies colonitzades 

queden relegades a un o dos paràgrafs finals i com a «conseqüències de l’imperialisme», en lloc de 

presentar-se com un a fenòmens estructurals del procés de colonització imperialista. A més, no es 

comenten les resistències de la població colonitzada al procés d’aculturació. En definitiva, el relat 

històric proposat no deixa espai ni per a les dones –especialment en el cas de les dones colonitzades– 

ni per a les dinàmiques de gènere. 
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4.1.2. El llenguatge emprat 

Un altre dels factors a valorar en relació a la perspectiva de gènere és el text escrit per se, en tant que 

és un instrument d’interacció social-verbal entre l’alumnat i el professorat on tant valor té allò escrit 

com allò omès (Ruiz Oliveras i Vallejo Martín-Albo, 1999, p. 141). En primer lloc, analitzarem la 

presència del nombre de dones i homes mencionades en els textos i, en segon lloc, l’ús del masculí 

genèric. 

4.1.2.1. Citació de noms propis 

Per valorar la presència de noms propis de dones a les tres editorials, hem comptabilitzat la quantitat 

de dones i homes que es mencionen en cada llibre. Hem tingut en compte tant les explicacions del 

tema com els peus d’imatge, les fonts textuals i les activitats. 

 

Figura 2 

Nombre de noms propis d’homes i dones citats a cada edició. 

 

 

Com mostra la Figura 2, la presència de referents femenins és pràcticament nul·la. Barcanova –més 

enllà de la part relacionada amb el sufragisme, que no hem analitzat– no menciona cap dona. Vicens 

Vives només introdueix el nom de la reina Victòria d’Anglaterra en un exercici (del qual ni tan sols 

és protagonista), però no en el discurs principal. L’únic llibre que incorpora dins el relat general noms 

propis de dones és Teide, que menciona la reina Victòria i n’aporta informació. A més, en el peu 

d’una fotografia de la portada, inclou a Bertha Benz, però només en qualitat d’esposa de Karl Benz. 
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Els resultats, per tant, són lluny de ser satisfactoris, i més si tenim en compte la gran presència 

de noms masculins. Així doncs, pel que fa als homes, es menciona un total de 30 noms propis en el 

cas de Teide, 35 a Vicens Vives i 29 a Barcanova. 

 

Figura 3 

Distribució dels àmbits d’actuació dels homes mencionats a cada edició. 

 

 

La Figura 3 il·lustra la distribució dels àmbits en relació als quals els homes són mencionats. Destaca 

el nombre de personatges relacionats amb la política (a totes tres edicions), a l’art (a Vicens Vives i 

Teide) i a la tècnica i la ciència (especialment a Vicens Vives i Barcanova). L’alt nombre d’homes 

vinculats a la tècnica i la ciència està en consonància amb el pes de la Segona Revolució Industrial 

en el tema analitzat. Passa el mateix amb l’abundància d’homes associats a la política (on hem inclòs 

exploradors i governants), relacionats amb la conquesta imperial i el naixement dels estats-nació 

occidentals. No obstant això, sobta que en una època durant la qual, com explica Smith, van destacar 

moltes líders estatals dones (2020, p. 209-210), tan sols es mencioni la reina Victòria en un dels relats 

de les tres editorials. Exceptuant aquest cas, no apareix cap dona mencionada com a protagonista de 

la història ni com a escriptora dels textos primaris i secundaris que s’inclouen durant el tema. 

L’absència de mencions de dones en l’àmbit artístic és encara més sorprenent. En el cas de 

la política i l’economia, la falta de referents femenins es podria arribar a justificar apel·lant al fet que 

tradicionalment els homes han monopolitzat aquestes esferes d’acció. En el cas de l’art, però, ni tan 

sols aquest argument té sentit. L’existència de pintores com Mary Cassatt o Berthe Morisot posa de 

manifest que hi havia dones contribuint a la producció artística de l’època. A més, tenint en compte 

que ambdues artistes estan vinculades a l’impressionisme, corrent artístic del qual parlen tant Vicens 
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Vives com Teide, no mencionar autores com elles les aboca al silenci i invisibilitza una gran part del 

patrimoni cultural. Si bé es podria argumentar que l’elecció dels autors mencionats respon a la seva 

importància com a models d’una tradició artística posterior, en els dos llibres la menció dels noms 

d’artistes és de caràcter enumeratiu –excepte en alguns artistes del llibre de Teide, on sí que expliquen 

per què incloure cada autor– o només apareixen en un peu de fotografia. Per tant, tampoc se’n podria 

justificar l’absència amb aquest argument. La omissió nega a les alumnes la possibilitat de trobar 

referents històrics i artístics en el temari de l’assignatura. Aquest fenomen és indissociable de la 

«escasa o nula presencia [de las mujeres] en los contenidos que marcan el currículum escolar» en 

l’assignatura d’Història o, en el batxillerat, d’Història de l’Art (Requena Palacios i Triviño Cabrera, 

2018, p. 782). Això reforça la resistència del professorat a incloure biografies de dones artistes, perquè 

se les desconeix o perquè no se les considera suficientment rellevants. 

Els noms propis masculins citats en relació a l’àmbit de la ciència i la tecnologia segueixen 

la mateixa lògica enumerativa. A més, els invents que es mencionen s’associen sobretot amb els 

canvis que succeïren a l’esfera pública, deixant de banda tots aquells invents que van revolucionar 

les llars i la vida del poble menut i que, alguns d’ells, foren ideats per dones. Potser, introduint en els 

llibres de text el nom d’inventores, científiques o altres dones destacades del segle XIX com Maria 

Beasley o Florence Nightingale aconseguiríem de retruc el que Bolufer anomena una «valoración 

crítica y desmitificadora de los considerados hitos de la modernidad occidental» (2018, p. 62). 

4.1.2.2. Ús del masculí genèric 

Més enllà dels noms propis, hem analitzat l’ús del masculí genèric per valorar si s’usa de manera que 

contribueixi a la invisibilització de les dones. Com indiquen Cristina Ferrer, Joana M. Mateu, Maria 

Pons et. al., «les normes gramaticals, en utilitzar el masculí com a genèric referencial per als dos 

sexes, han esborrat la presència d’allò femení dissimulant-ho, amagant-lo sota el masculí» (s.d., p. 

10). Per tant, malgrat no rebutjar-ne l’ús (en alguns contextos és necessari), cal tenir present que un 

abús d’aquesta forma pot derivar en un salt semàntic que comporti la invisibilització de les dones o 

altres col·lectius com a agents històrics. Segons David Messeguer, aquest «salt semàntic» es produeix 

quan, en una afirmació en masculí genèric, no queda del tot clar si hi són incloses les dones o no 

(Peña Palacios, 2007, p. 6). A continuació, destacarem una sèrie d’usos (tant adequats com 

inadequats) del masculí genèric en els tres llibres de text. 

En primer lloc, cal valorar positivament l’ús que en fa el llibre de Teide. En molts casos, opta 

per formes neutres (persones, pobles, col·lectius, etc.). A més, les fotografies del llibre de Teide 

inclouen en primer pla dones de totes les edats i de diverses ètnies, cosa que permet donar per fet la 

seva inclusió en el relat general. En canvi, en Vicens Vives i Barcanova, a causa de la falta de referents 
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femenins tant en les imatges com en la menció de protagonistes amb noms propis, el salt semàntic es 

produeix molt més sovint. 

Un dels col·lectius de dones invisibilitzades, i potser el més destacable considerant 

l’enfocament polític-econòmic del temari, és el de les dones governants i de les elits. En el llibre de 

Vicens Vives, s’afirma que «els principals dirigents polítics europeus van considerar l’expansió 

colonial com una necessitat» (García i Gatell, 2016, p. 117). Generalment aquesta afirmació no 

comportaria cap problema perquè a la història d’Occident hi ha hagut més dirigents polítics homes 

que dones. Tanmateix, a l’època de l’imperialisme, entre els dirigents europeus destaca la Reina 

Victòria, una figura central en l’expansió de l’Imperi britànic. Al tractar-se d’una excepció, l’ús del 

masculí genèric en aquest cas no seria inadequat si estigués matisat amb alguna referència a la Reina 

Victòria. Ara bé, com ja hem comentat abans, no se la menciona en cap moment del discurs, mentre 

que si que es fa referència a altres dirigents com Leopold II (García i Gatell, 2016, p. 124). Així 

doncs, en aquest cas el masculí genèric esborra del relat una de les protagonistes del desenvolupament 

de l’imperialisme. 

Més enllà del món de les elits polítiques, els tres llibres utilitzen el masculí genèric per parlar 

dels missioners, els funcionaris i els soldats com a enviats a les colònies des de les metròpolis. En 

aquest cas, també es produeix un salt semàntic. Les dones també formaven part dels emigrants que 

anaven a les colònies? Si bé a Vicens Vives hi ha una fotografia que mostra dones britàniques a 

l’Índia, la impressió general –i especialment en el cas de Barcanova– és que les dones no van ser una 

part integral de la “missió civilitzadora” dels imperis occidentals. Per tant, seria necessari matisar 

quin era el rol de les dones que anaven a les colònies. 

En la majoria de casos, les obreres també queden omeses a causa de l’abús del masculí 

genèric. Ni Barcanova ni Vicens Vives acompanyen els apartats de la Segona Revolució Industrial 

amb imatges d’obreres que puguin contrarestar la presumpció de divisió sexual del treball. De fet, 

com ja s’ha comentat, Vicens Vives introdueix a més dos cartells propagandístics que reforcen la idea 

que la dona al segle XIX participaven només de l’esfera privada, mentre que els homes conformaven 

la pública. Tanmateix, les dues editorials difereixen en el fet que Barcanova, a diferència de Vicens 

Vives, utilitza en una ocasió un llenguatge explícitament inclusiu en parlar dels «obrers i obreres» 

(Trepat et al., 2016, p. 146). En canvi, Vicens Vives, quan explica el taylorisme i el sistema de la 

«cadena de producció en la qual cada obrer [èmfasi afegit] fa una part molt concreta del procés», 

genera de nou un salt semàntic (García i Gatell, 2016, p. 118). La impressió és que no s’estan incloent 

les dones, especialment tenint en compte que durant tot el tema no es menciona cap figura femenina, 

mentre que es citen 35 noms masculins i només s’empra el masculí genèric. 
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Un fenomen semblant succeeix en parlar dels «pagesos desplaçats de les seves terres», els 

«emigrants [...] britànics, irlandesos i alemanys [...] italians i espanyols» (García i Gatell, 2016, p. 

120). Com que encara no hem vist cap fotografia ni menció femenina, és fàcil que es produeixi un 

salt semàntic. No és fins a la pàgina següent que trobem la fotografia d’unes dones emigrants a les 

colònies. El problema no es circumscriu exclusivament a l’absència de les dones blanques i 

occidentals. A Barcanova, per exemple, es parla dels «natius» –fent eco dels discursos colonials– que 

«havien de treballar a les plantacions» ocultant, altra vegada, la presència de dones, en aquest cas 

indígenes (Trepat et al., 2016, p. 127). 

Evidentment, hi ha moments en què l’ús de formes dobles en masculí i femení resulta molest 

i els manuals sobre llenguatge per a la igualtat no recomanen forçar-lo (Ferrer et al., s.d., p. 11). Ara 

bé, en el cas que no es tracti d’un masculí que es refereixi només als homes, s’hauria de reforçar la 

idea amb una imatge o text que evidenciï la presència de dones darrere de l’ús genèric. Aquesta és 

l’aproximació que segueix Teide. Si considerem els llibres en conjunt, les altres dues edicions també 

van en aquesta línia. Tot i això, pel que fa al tema de l’imperialisme es queden una mica curtes i 

tendeixen a invisibilitzar les dones abusant del masculí genèric. 

4.1.3. Les imatges 

Les tres edicions consten de nombroses imatges per acompanyar les explicacions. Barcanova, en 

consonància amb l’extensió més limitada del tema, en té una mica menys. En aquest apartat, ens 

centrarem en les imatges on s’hi representen persones, fent una anàlisi quantitativa i qualitativa de la 

presència femenina en relació a la masculina. Així mateix, farem un incís en l’ús dels mapes com a 

eina pedagògica que acompanya el relat històric. 

4.1.3.1. Imatges amb persones 

Del total d’imatges amb persones, les il·lustracions amb presència femenina en Teide i Vicens Vives 

és considerable: un 48% i un 42%, respectivament. En Barcanova, en canvi, tan sols són el 25%. 

Exceptuant aquest últim cas, sembla que les dones són molt presents en l’aspecte gràfic. Per analitzar 

amb més profunditat la presència masculina i femenina en les imatges, les hem dividit en dos grups: 

les que tenen menys de cinc individus i les que en tenen cinc o més. En el primer cas, hem 

comptabilitzat els individus d’un en un. En el segon, tenint en compte que en la majoria de casos és 

impossible arribar a distingir el nombre exacte de persones, hem comptabilitzat les imatges 

classificant-les en grups d’homes, grups de dones i grups mixtos. 
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Figura 4 

Nombre d’homes i de dones que apareixen en les imatges de cada edició. 

 

Nota. Aquesta figura només té en compte les imatges on apareixen menys de cinc persones. 

 

Figura 5 

Nombre de grups d’homes, de dones i mixtos que apareixen en les imatges de cada edició. 

 

Nota. Aquesta figura només té en compte les imatges on apareixen cinc o més persones. 

 

Teide és l’edició en què el protagonisme femení en imatges és més notable. Hi apareixen 

onze dones enfront vint-i-quatre homes. A més, hi ha dos grups exclusivament de dones i, en els tres 

grups mixtos, la presència femenina és notable. En canvi, tant en Barcanova com en Vicens Vives 

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Barcanova

Teide

Vicens Vives

Homes Dones

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Barcanova

Teide

Vicens Vives

Grups d'homes Grups de dones Grups mixtes



   

 

32 

només hi apareixen tres dones enfront nou i dinou homes, respectivament. A Vicens Vives, però, hi 

ha també un grup de dones i bastants grups mixtos en què la presència femenina és considerable. En 

tots dos casos, però, el nombre de grups d’homes és força superior. A Barcanova, en canvi, no hi ha 

cap grup femení i en tots els grups mixtos hi apareix tan sols una dona. Per tant, tot i que tant a Teide 

com a Vicens Vives apareixen dones en gairebé la meitat d’imatges, en conjunt –i especialment en 

Barcanova– continua havent-hi un clar predomini dels personatges masculins. 

Pel que fa a les dones racialitzades, només Teide n’inclou representacions significatives. Així, 

hi trobem una dona apatxe amb el seu nadó, una dona kirguís amb la seva família, un grup de nenes 

algerianes i dues esclaves negres. A Vicens Vives també hi surten un seguit de dones racialitzades, 

però hi apareixen com a representacions al·legòriques dels pobles colonitzats decorant un mapa de 

l’època de les colònies angleses. A Barcanova no n’apareix cap. Això contrasta amb la considerable 

presència d’homes racialitzats en tots tres llibres. Per tant, excepte en el llibre de Teide, les dones 

racialitzades estan doblement invisibilitzades. 

 

Figura 6 

Distribució del nombre d’imatges on apareixen dones i on apareixen homes en funció del tipus 

d’il·lustració a cada edició. 

 

Nota. Les imatges on apareixen tant homes com dones han estat comptabilitzades dues vegades. 

 

Si parem atenció al tipus d’imatge, destaca el fet que, a Barcanova, totes les imatges on 

apareixen dones (incloent els grups mixtos) són dibuixos o pintures; no hi ha cap fotografia. En canvi, 

com il·lustra la Figura 6, sí que hi ha fotografies d’homes. Això contrasta amb Teide i Vicens Vives, 
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en què la proporció entre les imatges on apareixen homes i on apareixen dones pel que fa al tipus 

d’imatge (dibuix/pintura o fotografia) és similar. Tot i això, en nombres absoluts hi ha més fotografies 

representant homes que dones. A més, moltes de les aparicions de dones són en pintures on no són 

representades com a protagonistes del relat històric, sinó com una part més de la composició pictòrica. 

D’altra banda, cal destacar que, de les cinc imatges on apareixen dones del llibre de Barcanova, en 

dues la dona no hi apareix com a subjecte històric, sinó com a al·legoria; en un cas, de França i, en 

l’altre, de la divisió del dia en tres franges (vuit hores de treball, de lleure i de son) (Figura 7). 

Similarment, a Vicens Vives dues de les imatges amb dones també corresponen a representacions 

al·legòriques de les potències colonitzadores i dels pobles colonitzats, respectivament (Figura 8). 

 

Figura 7 

Dones com a representacions al·legòriques de França i de la divisió del dia en tres franges 

        

Nota. Imatges extretes del llibre de text de Barcanova (Trepat et al., 2016, p. 157, 149). 

 

Figura 8 

Dones com a representacions al·legòriques de les potències colonitzadores i dels pobles colonitzats 

     

Nota. Imatges extretes del llibre de text de Vicens Vives (García i Gatell, 2016, p. 117, 124). 
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Destaca el fet que gairebé totes les representacions femenines són dones anònimes. Només 

Teide, en dues ocasions, acompanya la imatge amb un nom. La primera és Berta Benz, presentada 

com la dona de Karl Benz. La segona és la Reina Victòria, de qui apareix un retrat (fotografia) 

acompanyat d’una breu explicació. A més d’aquesta representació, tots tres llibres inclouen la mateixa 

caricatura del repartiment de Xina en què hi apareix la Reina Victòria.12 En cap cas, però, se la cita 

pel nom. Vicens Vives l’acompanya amb l’explicació: «El repartiment de la Xina, caricatura d’un 

diari francès. 1898» (García i Gatell, 2016, p. 122). Barcanova només especifica els països que 

representen els personatges. 

Per tant, una anàlisi més profunda mostra que en conjunt –i especialment en l’àmbit 

qualitatiu– encara hi ha una manca de protagonisme femení en les il·lustracions. Això es fa palès en 

el nombre d’aparicions, el predomini de pintures i dibuixos –en diversos casos al·legòrics–, i 

l’anonimat de les dones representades. Aquesta manca és especialment destacable en el cas de les 

dones racialitzades. Tot i això, cal matisar que la introducció de la representació gràfica femenina al 

llibre de Teide és significativa, tant pel que fa al nombre d’aparicions com a la diversitat de la inclusió. 

Vicens Vives també destaca en l’àmbit quantitatiu, però no tant en els aspectes qualitatius. Barcanova, 

en canvi, deixa bastant a desitjar tant quantitativament com qualitativament. 

4.1.3.2. Mapes 

L’ús de mapes en l’ensenyament de les ciències socials és essencial, en tant que actua com a «puente 

de percepción que el usuario utiliza para acercarse a la realidad» (Comíns, 1996, p. 16) . En el context 

de la història, a més, han de servir per acompanyar i situar el relat històric. En aquest sentit, destaquen 

Teide i Vicens Vives, ja que complementen els continguts textuals amb nombrosos mapes que 

plasmen sobre l’espai geogràfic les migracions i l’avanç dels imperis.  

Vicens Vives, a més, inclou un mapa per visualitzar els moviments mundials de capital a 

finals del segle XIX i un altre que sintetitza les exploracions europees a l’Àfrica. Teide, per la seva 

banda, inclou un mapa de l’Europa de 1914, un de l’expansió dels Estats Units i de Japó i un de 

l’expansió de l’Imperi Rus. A més, per ajudar a comprendre la magnitud de l’expansió colonial, 

acompanya tant el mapa mundial dels imperis com el mapa del repartiment de l’Àfrica amb un mapa 

previ a l’expansió colonial. Barcanova, en canvi, només inclou tres mapes. El primer és un 

mapamundi general que no aporta cap informació rellevant. La seva funció és situar els continguts 

del tema al mapa, però donat que l’abast del temari és mundial, assenyala amb un requadre la totalitat 

 

12 En Chine - Le gâteau des Rois et... des Empereurs. Le petit Journal. Meyer, H. (1898). 
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del mapa sense donar més detalls. També inclou un mapa del repartiment de l’Àfrica i un de les 

colònies asiàtiques. Ara bé, el fet que siguin dos mapes separats (un al costat de l’altre) en lloc d’un 

mapamundi sencer, dificulta la visualització de la magnitud i abast de cada imperi. 

4.2. ANÀLISI DE L’ESTRUCTURA DIDÀCTICA I COMPETENCIAL 

4.2.1. Continguts del tema 

Pel que fa la vessant pedagògica dels llibres, tots incorporen de manera més o menys efectiva 

continguts competencials en el decurs del relat històric. Nogensmenys, Vicens Vives és el que utilitza 

més estratègies didàctiques i integra les competències de forma més transversal. 

El tema de Vicens Vives s’inicia amb una pregunta d’investigació que ha de conduir 

l’alumnat a través del tema: «Quines característiques va tenir l’expansió imperialista europea del 

segle XIX?» (García i Gatell, 2016, p. 114). Segons Alison Kitson, Susan Steward i Chris Husbans 

(2011), aquest recurs didàctic és de gran utilitat per a l’aprenentatge de l’alumnat, ja que tota 

investigació històrica gira al voltant de preguntes o hipòtesis: 

 

Igual que Heródoto pretendía dar respuesta a una pregunta concreta sobre el Imperio Persa, los 

alumnos pretenden responder preguntas, que normalmente les ha planteado su profesor, sobre un 

aspecto del pasado, utilizando diversas fuentes de evidencia para construir alguna forma de 

respuesta verificada. Por tanto, la investigación pone al alumno en el centro: no se trata de que el 

profesor imparta conocimientos, sino de que los alumnos encuentren por sí mismos las respuestas 

bajo la dirección del profesor y, en este sentido, concuerda con las ideas actuales de enseñanza y 

aprendizaje eficaces basadas, en gran medida, en las teorías constructivistas del aprendizaje 

(Kitson et. al., 2011, p. 78). 

 

L’edició de Vicens Vives segueix aquesta premissa. No només planteja una pregunta que acompanya 

l’alumnat per tot el tema, sinó que, a més, s’estructura a partir d’apartats monogràfics el contingut 

dels quals «s’exposa per mitjà d’un problema que s’ha de resoldre o d’una situació que cal debatre» 

(García i Gatell, 2016, p. 3). Així doncs, el primer apartat consisteix en una Pregunta clau, «Per què 

hi va haver expansió imperialista?», que introdueix el tema. A continuació, es centra en els 

Protagonistes de la història –en aquest cas, «Els emigrants europeus del segle XIX»–. Segueix amb 

els apartats Descobreix, que s’endinsa en el repartiment colonial i «L’herència del colonialisme», i 

Art i societat, on es debat sobre «El canvi de segle, cap a una revolució artística» i «La influència de 

l’art asiàtic i africà en l’art occidental». Per últim, Passat i present analitza continuïtats històriques 
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sota el títol «Del segle XIX al XXI: una transformació constant de la ciència i la tecnologia». A 

aquestes pàgines monogràfiques s’hi sumen els Continguts del tema, que són la Segona Revolució 

Industrial, sota el títol de «La victòria del capitalisme industrial», i l’apartat «Europa, a la conquesta 

del món», on es narra l’exploració, la conquesta, els enfrontaments colonials entre potències i 

l’organització de les colònies (García i Gatell, 2016, p. 114-133). 

Pel que fa a Teide, s’estructura seguint un discurs més lineal i menys competencial que el de 

Vicens Vives. No treballa a partir de preguntes d’investigació, sinó que es limita a descriure les causes 

i el desenvolupament de l’imperialisme i, per últim, l’art occidental del segle XIX.13 No obstant això, 

Teide també introdueix el coneixement per competències, que estan distribuïdes equilibradament en 

cada tema, com s’explicita a la introducció del llibre (Cortada et al., 2016, p. 4). Així, amb 

l’imperialisme es treballen la C1 i la C2 (pertanyents a la dimensió històrica), i la C8 i la C9 

(pertanyents a la dimensió cultural i artística). Segons el reglament curricular de la Generalitat de 

Catalunya, corresponen a:  

 

Competència 1. Analitzar els canvis i les continuïtats dels fets o fenòmens històrics per 

comprendre’n la causalitat històrica.  

Competència 2. Aplicar els procediments de la recerca històrica a partir de la formulació de 

preguntes i l’anàlisi de fonts, per interpretar el passat. 

Competència 8. Analitzar les manifestacions culturals i relacionar-les amb els seus creadors i la 

seva època, per interpretar les diverses cosmovisions i la seva finalitat. 

Competència 9. Valorar el patrimoni cultural com a herència rebuda del passat, per defensar-ne 

la conservació i afavorir que les generacions futures se l’apropiïn. (Direcció General de 

Currículum i Personalització, 2019). 

Al final del tema, s’inclou un apartat «d’àmbit competencial» orientat a reforçar l’aprenentatge 

específicament competencial. En aquesta unitat, es treballa la dimensió cultural i artística de les 

Ciències Socials sota el títol de «Impressionisme i postimpressionisme» (2016, p. 104-15). Més enllà 

de la introducció de la vessant artística, al llibre de Teide la història social queda concentrada en 

l’explicació sobre la demografia, les migracions i les transformacions socials i ideològiques de les 

colònies, continguts que també incorporen Vicens Vives i, en menor mesura, Barcanova. 

 

13 Els apartats són (1) «La Segona Revolució Industrial», (2) «Els grans estats fins al 1914: l’Europa occidental 

i central», (3) «Els grans estats fins a 1914: els EUA, el Japó i Rússia», (4) «Definició i causes de 

l’imperialisme», (5) «Els imperis colonials», (6) «El repartiment d’Àfrica» i (7) «Impressionisme i 

postimpressionisme» sota el títol: «competències d’àmbit» (Cortada et al., 2016, p. 92-104). 
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Al llibre de Barcanova, el discurs segueix una estructura lineal semblant a la de Teide.14 En 

l’àmbit pedagògic, destaca el fet que cada apartat consta d’una pàgina dedicada a l’explicació i una 

altra a introduir evidències històriques (fonts textuals, cartells, fotografies, gràfiques, etc.) que 

acompanyen i ajuden a assentar el relat. L’èmfasi posat en les fonts històriques permet que l’alumnat 

entengui la disciplina històrica com una ciència basada en la recerca i l’anàlisi d’evidències (que 

poden fins i tot ser contradictòries), i no en un relat simple que el professorat va narrant a classe. No 

obstant això, no incorpora preguntes d’investigació, fet que disminueix el potencial pedagògic de l’ús 

de fonts primàries: 

 

Un proceso de investigación está enraizado en el centro de lo que significa “hacer historia” y, para 

utilizar con eficacia la evidencia en las aulas, debe estar relacionada muy directamente con las 

preguntas de investigación. Entender la naturaleza de la evidencia, de la prueba, en la historia, es 

entender la naturaleza de la historia misma y los alumnos necesitan un apoyo cuidadoso para 

lograrlo. (Kitson et al., 2011, p. 88). 

 

D’altra banda, el llibre de Barcanova incorpora seccions de vocabulari i paraules clau que ajuden 

l’alumnat a identificar els termes essencials per a comprendre el temari.15 Aquest acompanyament a 

l’alumnat també està present en les últimes pàgines, que inclouen un esquema gràfic i conceptual 

«que recull les paraules clau, amb la definició, una imatge al·lusiva per fixar el contingut bàsic» 

(Trepat et al., 2016, p. 7). 

Pel que fa a l’ensenyament competencial, en cap moment s’especifica quines competències 

s’estan treballant. Tot i això, al llarg del llibre s’incorporen activitats que, mitjançant una rúbrica a 

disposició del professorat, permetria fer una avaluació competencial. Ara bé, no hi ha cap activitat a 

la unitat de l’imperialisme que incorpori aquesta rúbrica. 

En definitiva, l’estructura a partir de pàgines monogràfiques de Vicens Vives, per la seva 

banda, permet una aproximació més transversal a la història de finals del segle XIX que l’enfocament 

lineal de Teide i Barcanova. Així mateix, facilita la incorporació de la història social, artística i 

 

14 En aquest ordre, explica (1) «La Segona Revolució Industrial», fent menció a la demografia, l’auge de les 

comunicacions i la tècnica, el poder de les noves empreses monopolistes i els moviments obrers, (2) 

«l’imperialisme», amb les causes, el repartiment en imperis i les conseqüències. (3) «La Primera Guerra 

Mundial», (4) «La Revolució Russa», (5) «El dret a vot de les dones» i, per últim, «L’evolució de la ciència 

(1800-1900)» (Barcanova, 2016: 142-165). 
15 Els conceptes que guien el tema de l’imperialisme són: «Segona Revolució Industrial», «trust», 

«multinacional», «imperialisme», «colònia». I pel que fa al vocabulari que defineixen per a ajudar l’alumnat, 

trobem: «espoliació», «explotació», «domini», «apartheid», «metròpoli», «protectorat», «bòxer», «cabila», 

«dinamo», «lleis de l’herència» i «teoria atòmica» (Barcanova, 2016: 142-153, 164-165). 
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cultural, donat que ja no resultaria necessari limitar-se al discurs clàssic i androcèntric, focalitzat en 

les grans estructures de poder. A més, explicar la història a partir de preguntes permet introduir de 

forma més integrada l’aprenentatge competencial. Per tant, l’estructura didàctica de Vicens Vives és 

la més adequada tant per a la introducció de la perspectiva de gènere com la de les competències. 

4.2.2. Activitats 

Tots tres llibres combinen activitats de comprensió i síntesi del contingut amb activitats de reflexió i 

argumentació. Vicens Vives destaca especialment en aquest últim aspecte, a Teide hi predominen les 

activitats del primer tipus i Barcanova és un entremig. A les tres edicions hi trobem activitats de 

comentari d’imatges, mapes, dades o gràfics i textos. A Teide hi predominen els comentaris de dades 

i els comentaris d’imatges es limiten a la imatge de la portada i a les obres d’art del tema de 

l’Impressionisme i postimpressionisme. Vicens Vives destaca pel comentari de mapes, ja que, a 

diferència de les altres edicions, va més enllà de la simple enumeració de països a partir del mapa. 

Consisteix en un comentari complet, començant per la identificació dels elements gràfics del mapa, 

passant per una anàlisi i explicació del context històric i acabant amb una conclusió que relaciona 

passat i present. Vicens Vives també destaca per un altre tipus d’activitat que no trobem als altres 

llibres: les d’empatia històrica. 

En definitiva, Vicens Vives és l’edició amb més varietat d’activitats, que apareixen 

distribuïdes al llarg del tema. La majoria d’exercicis estan destinats a avaluar les competències 

bàsiques. Les competències més treballades són aprendre a aprendre, seguida per comunicació 

lingüística, consciència i expressions culturals i competència digital. També inclou «activitats 

d’argumentació, d’empatia, de recerca i de sensibilitat artística», així com un «mapa conceptual per 

completar els continguts principals del tema» i «activitats per repassar el vocabulari, la cronologia, 

els fets i els personatges». El tema conclou amb un Taller d’Història, que inclou «activitats de 

raonament històric i treball col·laboratiu» (García i Gatell, 2016, p. 1). 

De manera similar, a Teide les activitats estan repartides al llarg del tema i consta d’una secció 

final amb més propostes. Teide classifica les seves activitats en dos tipus: les de «comprensió i 

síntesi» i les «d’anàlisi competencial» (Cortada et al., 2016, p. 4). Tot i això, a diferència de Vicens 

Vives, tant unes com les altres estan principalment enfocades a repetir el contingut del tema. Així, les 

instruccions més recurrents de les activitats d’anàlisi competencial són: descriu, comenta, enumera i 

resumeix. Malgrat tot, hi ha algunes preguntes que requereixen una reflexió i argumentació més enllà 

del contingut del tema. 

A Barcanova, totes les activitats apareixen al final del tema. També inclou «activitats per 

aplicar el continguts i per treballar les competències bàsiques» (Trepat et al., 2016, p. 7). Tot i això, 
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no estan tan ben classificades com a Vicens Vives ni impliquen un grau tan elevat de reflexió, si bé 

requereixen més argumentació que les de Teide. 

En general, les activitats no treballen qüestions de gènere. La majoria de les preguntes estan 

enfocades a coneixements objectius i impersonals o bé relacionades amb el gènere masculí, ja sigui 

perquè pregunten sobre un personatge masculí o perquè es centren en activitats tradicionalment 

associades als homes (política, economia, guerra). A Vicens Vives, però, hi ha una activitat d’empatia 

històrica a partir de dues fotografies (unes dones immigrants en un pati de Nova York i un grup de 

persones en un jardí de l’Índia) que posa el focus en les dones. L’alumnat s’ha d’imaginar que és una 

de les dones del pati novaiorquès i escriure una carta a la seva família explicant la seva experiència. 

Després, ha de reflexionar sobre què seria diferent si, en canvi, fos una de les dones del jardí de 

l’Índia. Aquest tipus de propostes són una bona manera d’introduir la perspectiva de gènere a les 

activitats. Com diu Mariona Massip (2018, p. 775), «no tiene sentido que las personas queden 

relegadas al margen de procesos, teorías, conceptos y paisajes. Partimos del sujeto para llegar al 

objeto –ya que es el sujeto el que crea el objeto». Així doncs, el «uso de experiencias y situaciones 

micro para llegar a las reflexiones macro» (Massip, 2018, p. 778) permet fugir del subjecte històric 

positivista aparentment neutre i treballar la història des de la diversitat dels personatges que n’han 

format part. 

D’altra banda, destaca que en Teide i Barcanova hi ha activitats de reflexió sobre les 

conseqüències de la Segona Revolució Industrial per a la classe obrera. Si bé no són activitats que 

interpel·lin directament qüestions de gènere, deixen la porta oberta a reflexionar sobre les diferents 

experiències de la revolució industrial en funció del gènere. A Barcanova, per exemple, s’ha de 

comentar una font primària textual en què es menciona la reglamentació del treball de les dones. Cap 

de les preguntes, però, s’enfoca a reflexionar sobre les diferents condicions del proletariat en funció 

del gènere. Un altre exemple el trobem a Teide, on una de les preguntes referents al taylorisme diu: 

«Quines repercussions devia tenir a la feina de la classe obrera? Creus que els va millorar o empitjorar 

la qualitat de vida a la feina?» (Cortada et al., 2016, p. 106). Aquest seria un bon punt de partida per 

reflexionar sobre el diferent impacte que va tenir aquesta nova organització del treball en homes i 

dones, tant a les fàbriques com a casa. Com explica Claudia Mazzei (2013, p. 135), les exigències del 

taylorisme van ser més dures «en el caso de la fuerza de trabajo femenina» perquè «la intensificación 

de la precarización era enorme, o sea, las trabajadoras recibían salarios humillantes, ocupaban los 

cargos más bajos de la jerarquía productiva, etc». L’autora, a més, remarca que el taylorisme també 

va contribuir a canviar l’estructura familiar, facilitant la instauració de la «familia monogámica». 

L’estabilitat d’aquesta formació familiar era fonamental per l’espai productiu, ja que actuava com a 
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«reguladora del gasto de energía, teniendo como función, además de la reproductiva, la de 

“recargadora de baterías”» (Mazzei, 2013, p. 135). 

En tots tres casos hi ha activitats de reflexió crítica sobre el racisme partir de fonts primàries. 

Així mateix, algunes de les activitats posen el focus en les poblacions indígenes. A Teide, per 

exemple, a partir de dos fragments de líders africans es pregunta a l’alumnat sobre les possibilitats de 

resistència de les poblacions indígenes i sobre els avantatges i els inconvenients de la colonització 

per als pobles dominats. A Barcanova i Vicens Vives hi ha una activitat similar també a partir de 

fonts primàries. Vicens Vives, a més, inclou propostes per reflexionar sobre les conseqüències del 

colonialisme establint relacions entre present i passat. En cap cas, però, hi ha activitats relacionades 

amb dones o dinàmiques de gènere. Per tant, malgrat que algunes activitats la dimensió de gènere a 

les activitats és pràcticament inexistent, amb l’excepció de l’activitat d’empatia històrica de Vicens 

Vives. 

4.3. BALANÇ 

Al llarg d'aquesta anàlisi hem pogut constatar que, malgrat alguns avenços en la introducció de la 

perspectiva de gènere, encara hi ha un biaix androcèntric en els temes analitzats. En primer lloc, 

destaca el privilegi atorgat a la història política i econòmica. Tot i això, cal destacar que Vicens Vives, 

gràcies a l'organització del contingut en pàgines monogràfiques, es desvia una mica d'aquesta 

tendència. En segon lloc, hem detectat una falta de referents femenins i un abús del masculí genèric. 

Teide, però, ho compensa força amb les imatges, en les quals trobem una major –i més inclusiva– 

representació femenina. Així, Teide destaca positivament pel que fa a les il·lustracions. Vicens Vives 

també hi inclou bastantes dones, si bé cal matissar que algunes imatges reprodueixen estereotips 

sexistes. A Barcanova, en canvi, mostren un món eminentment masculí. 

En relació amb els elements pedagògics, destaca l'estructura didàctica de Vicens Vives. Les 

pàgines monogràfiques permeten introduir més fàcilment elements d'història social i cultural i, per 

tant, és més favorable a la introducció de la perspectiva de gènere. D'altra banda, les activitats 

d'aquesta edició estan més enfocades a la reflexió i a treballar les competències de manera més 

efectiva que en Teide i Barcanova. A més, inclou activitats d'empatia històrica que permeten treballar 

qüestions de gènere. 
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PROPOSTA DIDÀCTICA 
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5. MEMÒRIA DE LA PROPOSTA DIDÀCTICA 

Seguint els paràmetres analitzats al capítol 4, en aquesta memòria explicarem la nostra proposta 

didàctica parant atenció a l’estructura del contingut i a l’estructura pedagògica i competencial. Pel 

que fa al contingut, hem tingut en compte el discurs històric, el llenguatge emprat i les imatges que 

els acompanyen. Quant a l’estructura competencial i didàctica, ens hem basat en l’edició de Vicens 

Vives, a la qual devem el disseny, l’estructura en monogràfics i el tipus d’activitats. Alhora, també 

valorarem tant les nostres aportacions com les nostres mancances respecte els llibres que hem 

analitzat. 

L’objectiu principal de la proposta didàctica és oferir un recurs que incorpori de manera 

efectiva el gènere com a categoria analítica al llarg del relat del tema de l’imperialisme. Així doncs, 

la transformació d’aquesta unitat no només ha implicat incorporar les dones, sinó també repensar en 

clau de gènere cadascuna de les estructures i esdeveniments històrics que s’expliquen. Tenint en 

compte les mancances que hem detectat en els llibres de text analitzats, hem establert els següents 

objectius concrets a l’hora d’introduir la perspectiva de gènere en la proposta didàctica: 

 

1. Reduir l’espai destinat a l’esfera econòmica masculina i a la política de conquesta. 

2. Introduir el paper del consum i del manteniment del sistema productiu des de la llar. 

3. Destinar més espai a les colònies i a les dinàmiques i ideologies de l’imperialisme. 

4. Parlar de la sexualitat i de la família. 

5. Personalitzar la Història. 

6. Incloure més dones (anònimes i amb noms propis), en particular artistes i gent vinculada 

al món de la ciència i la tecnologia. 

7. Incloure més dones a les fotografies i a les activitats. 

8. Incorporar més dones racialitzades i fer entendre que el model de feminitat que havien 

de seguir no era el mateix que el de les dones blanques. 

9. Parlar de la infància, perquè el públic jove al qual ens dirigim vegi que també forma part 

de la Història. 

10. Establir ponts entre la Història del segle XIX i la dels segles XX i XXI. 

11. Fer activitats que motivin l’alumnat a investigar més enllà del discurs proposat mitjançant 

l’empatia històrica, reflexions amb perspectiva de gènere, l’argumentació i el pensament 

crític.  

12. Fomentar la discussió a classe mitjançant el debat. 
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En ser un text destinat a l’alumnat de quart d’ESO, no hem pogut explorar el temari amb totes les 

precisions històriques que ens hagués agradat. Perquè fos accessible per a gent d’aquesta edat, hem 

hagut de simplificar expressions i fer generalitzacions. Així doncs, el llenguatge emprat és més pobre 

lèxicament que en els textos acadèmics. Per sintetitzar el contingut i reduir el llenguatge a la mínima 

expressió, hem simplificat les oracions i reduït el nombre de connectors. Hem intentat, però, que les 

frases tinguessin sempre, en la mesura del possible, subjectes concrets per evitar que l’alumnat tingués 

la sensació que la Història és el producte d’ens artificials i abstractes. Tanmateix, després d’haver 

escrit la proposta, entenem les dificultats que comporta per a les editorials dels llibres de text crear 

un discurs òptim en aquest sentit, especialment si es vol evitar un abús del masculí genèric. Quant al 

contingut històric, hem hagut de cedir davant certes generalitzacions que una persona del món 

acadèmic podria considerar inexactes o, fins i tot, incorrectes. 

El text, de només 24 pàgines, comprèn de 1860 a 1914, molt més temps del que inclouen 

altres unitats com, per exemple, la de la Revolució Francesa. A més, espacialment engloba el món 

sencer, no només un continent o un estat. En conseqüència, hem explicat conjuntament alguns fets 

que no passen simultàniament. De la mateixa forma, tampoc hem pogut matisar com funcionava 

cadascun dels territoris que mencionem per separat. Hem hagut d’agrupar processos històrics que 

s’ubicaven a diferents metròpolis, colònies i territoris, però que, per un motiu o altre, van ser 

representatius de l’època. 

D’altra banda, incloure la perspectiva de gènere implicava que alguns elements del temari 

havien de reformular-se o desaparèixer. Per exemple, hem decidit no desenvolupar els models de 

concentració empresarial i no mencionar els diferents tipus de colònies. Tenint en compte que el tema 

de l’imperialisme es torna a tractar al Batxillerat, hem pensat que serien bons continguts d’ampliació 

durant el curs següent. A més, l’estudi del gènere en tant que eix de poder és complex. Així doncs, 

per fer-lo més comprensible per a adolescents, hem hagut de fer generalitzacions que esperem que 

se’ns perdonin. 

Seguint l’exemple dels llibres de text analitzats, hem centrat el nostre discurs històric en 

l’explicació del que correspon a la Segona Revolució Industrial i l’imperialisme de la segona meitat 

del segle XIX i principis del XX. Així doncs, hem de tenir en compte que en un hipotètic llibre de 

text, l’alumnat hauria estudiat abans la crisi de l’Antic Règim, les revolucions liberals i burgeses i la 

industrialització. A més, tot i que el nostre tema es centra en explorar les dinàmiques de la Història 

global, hi hauria altres unitats anteriors que es focalitzarien en l’estudi de la Història d’Espanya i de 

Catalunya, que segueixen el seu propi ritme. 
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5.1. ESTRUCTURA DEL CONTINGUT 

5.1.1. El discurs històric 

Basant-nos en el model pedagògic de l’edició de Vicens Vives, hem distribuït els continguts dels 

temes en sis apartats monogràfics per tal d’evitar l’explicació històrica lineal. Tres dels monogràfics 

ja existeixen a Vicens Vives (Protagonistes de la Història, Art i societat, Passat i present) i els altres 

són de creació pròpia. Els hem elaborat de manera que puguin ser extrapolables a tots els temes d’un 

hipotètic llibre de text. Així, tenim els següents monogràfics: 

 

Apartat monogràfic Objectiu 

Transformacions 
Observar els principals canvis socials i econòmics que succeeixen en un període històric 

determinat i com canvia la vida de les persones que s’hi veuen involucrades. 

Paraules de l’època 

Explicar alguns conceptes que van vehicular l’època, ja que, com explica Hobsbawm, 

«las palabras son testigos que a menudo hablan más alto que los documentos», i 

permeten entendre com es pensava en un moment determinat de la Història (Hobsbawm, 

1962, p. 15). 

Cartografiant la 

Història  
Relacionar a partir de mapes la dimensió històrica i geogràfica del temari, dues de les 

vessants principals de l’assignatura de Geografia i Història. 

Protagonistes de la 

Història 

Posar al centre del discurs les persones que van viure el període històric i personalitzar 

la Història a través d’exemples concrets. 

Art i societat 
Aprofundir en les dinàmiques socials de les comunitats i en les seves produccions 

artístiques, vinculant-les amb les processos històrics corresponents. 

Passat i present 
Relacionar el contingut del tema amb esdeveniments històrics posteriors i d’actualitat, 

per suscitar en l’alumnat una major reflexió crítica sobre la Història i el món actual. 

 

D’altra banda, per a cada monogràfic hem establert títols concrets que especifiquen què s’estudiarà 

en aquelles pàgines i una o dues preguntes d’investigació per guiar l’aprenentatge. A continuació, 

explorarem en detall cadascun dels apartats monogràfics en relació amb el contingut del temari que 

introdueixen. 
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5.1.1.1. Transformacions 

Títols Preguntes d’investigació  

1. Acceleració industrial d’Occident 

2. Un nou model capitalista 

Com va canviar la vida a finals del segle XIX i principis del 

XX? 

 

El monogràfic es centra en les transformacions econòmiques, socials i demogràfiques que van 

caracteritzar Occident a partir de la segona meitat del segle XIX. És a dir, el que els llibres de text 

analitzats anomenen Segona Revolució Industrial. Així doncs, Transformacions es divideix en dos 

apartats: (1) L’acceleració industrial d’Occident i (2) Un nou model capitalista. 

 

 

 

En l’apartat «L’acceleració industrial d’Occident» s’exploren, en primer lloc, els canvis demogràfics 

i tecnocientífics que es van produir a Occident. En segon lloc, mitjançant un esquema d’elaboració 

pròpia, hem incidit en el fenomen de les migracions.  

Hem volgut evitar el concepte «Segona Revolució Industrial» perquè les fonts 

historiogràfiques en les quals ens hem basat ja no el consideren acurat històricament. A més, parlar 

de Segona Revolució Industrial implica situar Gran Bretanya com el marc de referència del procés 

d’industrialització. Així doncs, volíem evitar reforçar l’anglocentrisme en un tema que de per se ja 

ho és prou, donat que es centra en l’imperialisme del segle XIX. 
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D’altra banda, parlar d’Occident des del títol permet situar geogràficament el lector i evita 

pressuposar erròniament que el procés d’industrialització va ser globalment uniforme. Tanmateix, a 

diferència dels llibres de text analitzats, hem volgut evitar el terme “Europa”, donat que EUA i altres 

territoris com Austràlia o Argentina també van formar part d’aquest procés històric, mentre que altres 

països europeus, com Espanya, no es van industrialitzar al mateix ritme. El concepte “Occident”, tot 

i que segueix sent ambigu, va reelaborar-se en la mateixa època que estem estudiant i, com afirma 

Osterhammel: 

 

La idea de lo “occidental”, desde el principio, estuvo aún menos ligada a un territorio concreto 

que la de “Oriente”. ¿Debía incluir las colonias de población neoeuropea del imperio británico, 

como Canadá, Australia y Nueva Zelanda? ¿Acaso podía negarse tal condición a países 

latinoamericanos con un porcentaje importante de población de origen europeo, como Argentina 

o Uruguay? En el siglo XIX largo, se habló más a menudo del “mundo occidental” que del “mundo 

civilizado”. Esto último se entendía como una autodescripción en buena medida flexible y apenas 

localizada. Su poder de persuasión dependía de que aquellos que se designaban a sí mismos como 

“civilizados” supieran hacer comprender a los demás que en efecto lo eran (Osterhammel, 2013, 

p. 133). 

 

Per tant, “Occident”, encara que ambigu, engloba un major camp geogràfic i històric, alhora que 

implica no pensar Europa com una unitat indivisible. Com que probablement seria el primer cop que 

l’alumnat de l’ESO es trobaria amb el concepte, la nostra proposta seria que, en un futur llibre de text, 

la paraula aparegués al glossari final. D’altra banda, a diferència dels altres llibres de text, volíem 

mostrar també la migració extraeuropea que va possibilitar aquesta acceleració industrial. Així doncs, 

hem elaborat un esquema que es divideix en migració europea i extraeuropea i hem introduït una 

activitat en què s’explora la figura del culi. 

En aquest apartat també hem parlat sobre les innovacions i els invents tecnocientífics de 

l’època. A diferència dels llibres de text analitzats, però, ens hem centrat en explicar de quina manera 

cada invent va revolucionar la vida de les persones. Seguint aquesta línia, hem volgut destacar el 

paper d’algunes innovacions en l’àmbit domèstic, que van afectar tota la població, però en especial 

les dones i els infants. Aquesta decisió implica, per raons d’espai, descentralitzar invents com el cotxe 

o el telèfon i treure noms propis d’inventors, dels quals ens sembla que se n’abusa, com ja hem 

comentat al capítol 4. En aquest sentit, només hem triat una científica i un inventor, Florence 

Nightingale i Samuel Morse. Els hem inclòs a través d’imatges i d’una petita explicació per evitar 
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que fos una mera enumeració de noms i cognoms i intentar que aquests personatges despertin la 

curiositat de l’alumnat. 

Aquest enfocament ha implicat que, en alguns casos, parlem conjuntament d’objectes que 

van ser inventats en dècades diferents o que es van popularitzar més tard (per exemple, alguns 

electrodomèstics). No obstant això, hem prioritzat transmetre la idea que va ser una època productiva 

en l’àmbit de les innovacions tècniques i científiques que, abans o després, acabarien transformant 

primer la vida de les elits d’alguns països occidentals i més tard la del conjunt de la població. 

 

 

 

El segon apartat, titulat «Un nou model capitalista», és més estrictament econòmic, encara que no 

deixa de tractar les conseqüències socials dels canvis. Així, s’endinsa en el nou capitalisme financer 

que neix a finals del segle XIX i que va impulsar l’acceleració de la conquesta de nous territoris. 

  En primer lloc, hem apostat per no pressuposar que la nova fase del capitalisme va ser un 

triomf, com ja hem criticat que feia el llibre de Vicens Vives. Al contrari, volíem obrir l’apartat amb 

el concepte de la crisi del capitalisme, que empren Hunt et al. (2016, p. 758) en referència al període 

de la Gran Depressió de 1873, i que en certa forma va motivar la transformació de les empreses i de 

les formes d’agrupació industrial. 

En segon lloc, hem modificat l’enfocament i no ens hem centrat únicament en la part 

productiva i comercial del capitalisme monopolista i financer, sinó que hem dedicat una plana sencera 
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a explorar els canvis en el consum i en el sistema de manteniment de la producció des de la llar i el 

consum. Aquestes dues esferes del capitalisme, que són tan essencials com les altres, són les que 

sobretot des d’aquesta època es converteixen en eminentment femenines. De fet, perquè l’alumnat 

entengui millor com es configura el sistema econòmic des de la fàbrica, la llar, l’empresa i el comerç 

de forma esquemàtica, hem proposat l’activitat final «Connecta les idees». 

Quant al taylorisme, hem decidit focalitzar l’apartat en què va suposar per al proletariat, 

deixant de banda com funcionava el procés, que pot ser entès d’una forma més visual i divertida per 

al jovent projectant el curt de Temps moderns. Aquesta mirada es contraposa al relat dels llibres de 

text analitzats: 

 

Vicens Vives La nostra proposta 

L’any 1903 Taylor va revolucionar 

els mètodes de producció, inventant 

l’organització científica del treball o 

taylorisme*. La producció es va 

orientar cap a la fabricació en sèrie com 

la millor manera d’augmentar la 

productivitat, disminuir el temps emprat 

i reduir costos de fabricació. 

Aquests nous mètodes de treball es 

basen en la cadena de producció, en la 

qual cada obrer fa una part molt concreta 

del procés productiu.  

La fabricació d’automòbils Ford, als 

EUA, va ser una de les primeres a 

implantar una cadena de producció 

d’automòbils en sèrie (fordisme). El 

resultat va ser una producció 

estandarditzada i massiva a uns costos 

reduïts, cosa que va permetre estendre el 

consum a sectors més amplis de la 

població. (García i Gatell, 2016, p. 118) 

A finals del segle XIX va canviar la concepció del 

temps. Tothom va començar a comptar les hores de la 

mateixa forma. La popularització del rellotge de 

polsera permetia ser sempre conscient de l’hora. La 

puntualitat es va convertir en una virtut i, per primer 

cop, el proletariat va poder quantificar de manera 

exacta les hores que dedicava a la feina. És aleshores 

que va començar a reclamar una jornada de 8 hores. 

A les fàbriques, els patrons van tractar d’optimitzar 

el temps de producció mitjançant la mecanització del 

treball o taylorisme, que consistia en el treball en 

cadena. Era més eficient i productiu, però convertia la 

feina en molt més monòtona. 

Aquest fenomen coincideix amb el que va ser 

considerat una de les victòries del proletariat: la 

sortida dels infants i moltes dones de moltes 

fàbriques i mines. No obstant això, algunes s’hi van 

quedar, però amb pitjors condicions laborals, sense 

capacitat de representació en les organitzacions 

obreres i amb salaris més baixos. Per als infants, va 

suposar un increment de l’escolarització, sobretot 

arran de l’augment d’escoles públiques a molts països. 

 

Com s’observa en la comparativa entre el text de Vicens Vives i el nostre escrit, la introducció del 

canvi de concepció del temps i el nou enfocament sobre el taylorisme ajuden a entendre el context en 

què apareix el treball en cadena i les noves reivindicacions del proletariat. A més, permet visibilitzar 

els i les protagonistes de la història, incloent els infants. Tot i això, som conscients que la introducció 

d’aquests matisos fa que el text sigui més complicat didàcticament, si bé les paraules en negreta 

ajuden a compensar aquesta mancança. Tanmateix, tenint en compte que es tracta d’un exemple 
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pràctic de com es pot introduir la perspectiva de gènere, hem considerat que era important ampliar 

l’explicació encara que fos en detriment de la simplicitat didàctica. En un llibre de text real hi hauria 

un equip expert en didàctica que s’encarregaria d’adaptar millor el redactat a les necessitats de 

l’alumnat. 

Un altre dels nostres objectius en aquest apartat era aconseguir reflectir el mercat laboral en 

funció del gènere i de la classe. Així, hem inclòs els diferents sectors existents per a les dones i els 

homes de qualsevol classe social: telefonistes, secretàries, empresaris de coll blanc, proletariat i servei 

domèstic, el sector de les mines i la prostitució. Les diferents cares del sistema econòmic de finals del 

segle XIX es poden aprofundir gràcies a les activitats de l’apartat, sobretot les activitats 2, 4 i 5.  

En definitiva, introduint l’apartat del comerç, de les noves feines i el nou enfocament sobre 

el taylorisme, hem aconseguit incloure l’àmbit d’actuació històrica de les dones i també dels infants. 

El resultat ha sigut molt menys abstracte historiogràficament –en detriment d’explorar a fons alguns 

conceptes econòmics tradicionals com el trust, el càrtel o el holding– i gràcies a això les persones 

treballadores agafen el protagonisme del relat. 

5.1.1.2. Paraules de l’època  

Títols Preguntes d’investigació 

3. El camí cap a l’imperialisme Quines idees hi ha darrere l’imperialisme? 

 

 



   

 

50 

 

El monogràfic Paraules de l’època es titula «El camí cap a l’imperialisme». Explora les paraules que 

considerem que millor sintetitzen i acompanyen la formació dels imperis: «modernitat i progrés», 

«nacionalisme i ciutadania», «civilització i barbàrie» i «imperialisme i missió civilitzadora». 

Cadascuna ha sigut situada en el context de l’imperialisme i la industrialització, i hem destacat la seva 

vinculació amb la carrera política i tecnològica entre les potències occidentals. La idea era explorar 

com pensava la població colonitzadora per poder comprendre l’imperialisme. A més, com diu Levine, 

des del segle XVIII: 

 

British understanding of gender was intricately linked to the formulation and dissemination of 

other categories of difference produced by Enlightenment initiatives that proliferated across broad 

social terrains, largely in consequence of British colonial contacts and expansion. For example, 

categories such as nation, race, rank, geography, and religion, as well as degrees of civility, 

politeness, and ‘stage’ of civilization, were mulled over by British intellectuals and ordinary 

people in an effort to bring order to the marvelous cultural, linguistic, and physical multiplicity of 

the modern world (Levine, 2004, p. 14-16). 

 

També volíem que l’alumnat fos capaç de veure d’una forma més propera com de rellevants van ser 

aquestes idees per a la població occidental del moment. És per aquest motiu que hem dedicat una de 

les activitats de l’apartat (activitat 4) a investigar, a través de l’escoltisme, com aquestes idees van 

articular l’educació dels infants de l’època. 

En aquest apartat, ens hagués encantat poder incloure el paper simbòlic que tenia la dona en 

la consolidació de certs ideals de progrés i modernitat. Per exemple, el fet que la condició de la dona 

fos vista «as an indicator of social advancement» (Levine, 2004, p. 50) o la paradoxa d’apel·lar a 

l’ensenyança femenina com a justificació l’imperialisme, encara que l’objectiu de moltes mesures “a 

favor de les dones” no fos realment «defender a las chicas jóvenes, sino [...] “elevar el nivel moral, 

físico y mental de los nativos” y [...] evitar “peligros que minaran el vigor y la salud nacionales”» 

(Bayly, 2004, p. 471). Ara bé, finalment hem considerat que era una idea massa abstracta i complicada 

per a l’alumnat de quart d’ESO. No obstant això, no hem deixat de fer menció al fet que els conceptes 

ciutadania, progrés i civilització eren entesos de manera androcèntrica i sense tenir en compte la 

població de les colònies.  

Així mateix, hem volgut matisar que la “càrrega de l’home blanc” era compartida amb la 

dona blanca, si bé no en el nom, sí en la realitat de les colònies. La idea que les dones també van 

participar activament de la lògica imperialista es reforça amb el text secundari de Levine que hem 
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triat per a l’apartat, que es treballa en l’activitat 3. Per últim, com que no tenim un apartat que 

s’anomeni “causes de l’imperialisme”, les hem sintetitzat en un esquema per facilitar a l’alumnat 

vincular els diferents temes tractats en els apartats 1-3 amb el desenvolupament de l’imperialisme. 

5.1.1.3. Cartografiant la Història 

Títols Preguntes d’investigació  

4. Imperis i colònies Com es van repartir el món els imperis colonials? 

 

 

 

Sota el títol de «Imperis i colònies», Cartografiant la Història resumeix les principals àrees 

implicades en la formació dels imperis a finals del segle XIX mitjançant un mapamundi de creació 

pròpia. En concret, hem resumit la colonització de l’Àfrica –el que correspon, en els llibres de text 

analitzats, a la conferència de Berlin–, els EUA, Austràlia, Japó i la Xina, l’Imperi rus, l’Índia i l’Estat 

Lliure del Congo.  

La diferència principal respecte els altres llibres de text és que l’explicació dels imperis o 

grans estats del moment ocupava quatre pàgines, mentre que en el nostre cas només n’ocupa dues. 

Volíem dedicar més espai a parlar sobre com es vivia als imperis i sobre les dinàmiques de poder 

durant l’imperialisme –que correspon a les següents quatre pàgines– que a la formació política i 

territorial de les potències. 
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A més, hem recalcat des de l’inici de l’explicació que els assentaments colonials a la majoria 

del món ja existien prèviament, i que la novetat de finals del segle XIX és que la conquesta i 

l’ocupació s’acceleren. D’altra banda, hem explicat que les exploracions que van facilitar-les van ser 

realitzades amb l’ajuda de la població local, que coneixia el terreny. També hem intentat que, en la 

majoria dels requadres, es parlés de les resistències que hi va haver o de la brutalitat de l’imperialisme. 

Això es reforça amb l’activitat d’investigació 4. Per últim, hem volgut fer referència a les colònies 

espanyoles mitjançant l’activitat 5, en la qual es demana a l’alumnat que busqui informació sobre 

Guinea Equatorial. 

5.1.1.4. Protagonistes de la Història 

Títols Preguntes d’investigació 

5. Les dinàmiques de l’imperialisme 

6. Les dones i els homes dels imperis 
Com es vivia als imperis? 

 

 

 

L’apartat 5, «Les dinàmiques de l’imperialisme», consisteix en una anàlisi exhaustiva, semblant a la 

de Vicens Vives, dels efectes de la irrupció dels colonitzadors en la vida de la població indígena. Un 

dels objectius principals era evitar la sensació que l’apartat quedava reduït a ser «conseqüències» o 

«herència» de l’imperialisme, que és el que passa en els llibres de text analitzats. Així, al títol mateix 
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ja hem indicat que les transformacions de les colònies són, en sí mateixes, les dinàmiques principals 

de l’imperialisme. A més, reduir les pàgines destinades a parlar de les metròpolis també ens ha permès 

focalitzar l’imperialisme en el sòl dels territoris ocupats. 

Com els altres llibres, ens hem centrat en les transformacions polítiques, econòmiques i 

socioculturals en les colònies. Ara bé, hem introduït el paper que juguen les dones i hem explorat la 

paradoxa que la introducció de les missions als diferents països colonitzats va suposar per a la 

condició de la dona: mentre que en alguns casos van permetre reduir pràctiques misògines, en molts 

d’altres van fer que perdessin estatus i poder. També hem donat més pes a les transformacions 

socioculturals i hem afegit matisos en el discurs que ofereixen contrapartides a la idea que la població 

colonitzada no va oferir resistència: 

 

Teide La nostra proposta 

Pel que fa a la cultura, els 

signes d’identitat i les llengües 

dels indígenes van ser destruïts. 

Els colonitzadors van imposar 

la seva llengua i la seva religió. 

En molts casos, però, els 

missioners també van fer una 

important tasca humanitària i 

van impulsar la creació 

d’escoles i hospitals. (Cortada 

et al., 2016, p. 103) 

A causa de l’actuació dels missioners i missioneres, es van 

desarticular moltes societats i famílies indígenes. 

D’una banda, es va imposar el model de família occidental, 

vista com el pilar de la civilització. Així doncs, les famílies 

havien de ser heterosexuals, monògames i l’home n’havia de 

ser el cap. En algunes d’aquestes societats, però, havien estat 

permeses formes alternatives de sexualitat i comunitats, moltes 

de les quals perviurien. 

D’altra banda, un dels objectius dels colonitzadors era 

millorar la condició de la dona colonitzada. Així, van lluitar 

per erradicar pràctiques masclistes com l’embenat de peus 

d’algunes dones xineses. En molts casos, però, aquests intents 

van acabar perjudicant-les perquè van perdre propietats i 

estatus. 

 

Aquest apartat ha sigut un dels més difícils d’escriure i elaborar, en tant que, com diu Osterhammel, 

és complicat trobar un equilibri entre explicar els imperis com «máquinas violentas para imponer la 

opresión material y el enajenamiento cultural» i explicar-los com ho fan els defensors de la lògica 

imperialista, que argumenten que «los imperios, en zonas como África, el Asia central o los Balcanes, 

habrían contribuido más a la paz y un moderado bienestar que la confusión de estados nacionales 

inmaduros». El punt mig, segons l’historiador, es trobaria en acceptar que les relacions colonials són 

deformadores en general: «tanto el colonizador típico-ideal como el colonizado padecían –si 

comparamos con un estándar normal ficticio– daños en su personalidad» (Osterhammel, 2013, p. 658-

659). Hem intentat basar-nos en aquest equilibri. Tot i això, tenint en compte que els receptors són 

adolescents, la prioritat ha estat ensenyar que colonitzar és negatiu, encara que sigui en detriment de 
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posar èmfasi en la bidireccionalitat de la influència cultural. Malgrat tot, les fotografies de l’apartat 5 

ens han permès treballar aquesta influència mútua a través del cas de la indumentària. 

 

 

 

En la primera plana de l’apartat 6, «Les dones i els homes dels imperis», es representen els principals 

models de feminitat i masculinitat de l’època, recolzats amb experiències individuals que o bé els 

sustenten o bé els contradiuen. L’objectiu és que l’alumnat reflexioni sobre la creació d’identitats i 

d’estereotips de gènere. Hem introduït els dos ideals burgesos que trobem més característics de 

l’època (l’àngel de la llar i el “gentleman”) i n’hem ofert contrapartides mitjançant figures subversives 

pel que fa la raça, la sexualitat i la classe. 

No obstant això, som conscients que la varietat és molt major i que els personatges escollits 

no recullen la totalitat de la població. Nogensmenys, creiem que aquest apartat pot oferir a l’alumnat 

una visió més personal de la Història i permetre’ls observar com fluctuen les identitats socials i de 

gènere, que poden treballar amb més profunditat en les activitats 1, 2 i 3. La nostra intenció és que 

aquest tipus de contingut fos una constant en un hipotètic llibre de text, i que en cada tema 

s’exploressin diferents maneres de ser “home”, “dona”, “infant”, “adult”, “ancià”, etc. 

 D’altra banda, el subapartat titulat «Les veus crítiques de l’imperialisme» presenta, a través 

de fonts primàries, diverses perspectives antiimperialistes que qüestionen els suposats beneficis dels 

imperis. Així mateix, mostra algunes resistències que des de l’inici van acompanyar les dinàmiques 
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imperialistes. Són veus de dones i d’homes procedents tant de la metròpoli com de les colònies i 

pertanyents àmbits d’acció molt diversos: polític, econòmic, cultural, periodístic i literari. 

5.1.1.5. Art i societat 

Títols Preguntes d’investigació 

7. Les noves ciutats 

 

Quina relació hi ha entre el desenvolupament tecnològic i el 

creixement de les ciutats? 

8. L’art a finals del segle XIX i principis 

del segle XX 

Quina relació hi ha entre l’imperialisme i l’art del segle XIX i 

principis del XX? 

 

 

 

A diferència dels llibres de text analitzats, que amb prou feines mencionen les ciutats, hem dedicat 

l’apartat «Les noves ciutats» a passejar per la ciutat de finals del segle XIX i principis del segle XX. 

Ens hem detingut en la configuració dels centres urbans –a les metròpolis i a les colònies– i dels nous 

espais de socialització. L’objectiu era reflectir com va canviar la vida de la gent a l’època de 

l’imperialisme, aquest cop en el marc de l’espai urbà. D’altra banda, investigar la ciutat és 

indispensable per entendre les noves formes artístiques occidentals del moment. 

Així mateix, hem fet especial menció a la diferència entre la manera d’accedir a la ciutat en 

el cas que es fos home blanc, dona blanca o gent de les colònies. En aquest sentit, hem dedicat un 

apartat a explicar el funcionament de les ciutats colonials. Per últim, hem creat un destacat que explica 
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què eren les exposicions universals. A diferència dels altres llibres de text, hi hem recalcat el paper 

que hi van jugar les dones i les colònies, a més de comentar-ne la vinculació amb la industrialització. 

 

 

 

Com també feia el llibre de Vicens Vives, l’apartat 8 resumeix l’impressionisme i la influència de 

l’estètica asiàtica i africana en l’art occidental. Ens semblava molt interessant explicar que les 

colònies també van nodrir la cultura de les metròpolis per entendre que les relacions de poder i 

d’intercanvi mai no són unidireccionals. Tot i que l’orientalisme va ser un altre corrent artístic de 

l’època vinculat a l’imperialisme, hem decidit no parlar-ne perquè el punt àlgid del moviment va ser 

als anys 60 del segle XIX, just a l’inici del nostre període. En canvi, la influència de l’estètica africana 

abasta més temps, aproximadament des de 1890 fins al 1914, i influí en les avantguardes, que 

s’estudien en el tema següent. Per tant, creiem que és més òptim que s’estudiï l’orientalisme en relació 

amb la invasió napoleònica i les revolucions liberals o, sinó, que sigui contingut d’ampliació per a 

primer de batxillerat. 

La novetat principal respecte al llibre de Vicens Vives –i per descomptat, respecte als altres 

dos– és que hem introduït noms de dones artistes i hem mencionat les arts musicals. Això ha suposat 

reduir l’explicació de les qüestions tècniques de l’art, si bé les explorem una mica en els peus 

d’imatge. També ha anat en detriment d’algunes obres considerades les més representatives de 

l’impressionisme. Tanmateix, creiem que els llibres de text destinats a les noves generacions són una 
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bona eina per començar a reformar i reestructurar un cànon artístic que ja està sent qüestionat en 

l’àmbit acadèmic.  

5.1.1.6. Passat i present 

Títols Preguntes d’investigació 

9. El llegat de la carrera imperialista i de la 

modernitat 
Quina influència ha tingut l’imperialisme fins a l’actualitat? 

 

 

 

Passat i present analitza «El llegat de la carrera imperialista i de la modernitat» a través de quatre 

factors: (1) «La carrera armamentista», (2) «Les resistències i la descolonització», (3) «L’impacte 

econòmic i social sobre les colònies» i (4) «L’impacte mediambiental». El procés de descolonització 

i l’impacte actual de l’imperialisme corresponen a part del contingut del temari de quart d’ESO. 

Nogensmenys, l’alumnat no acostuma a arribar-hi per manca de temps, ja que el professorat abans ha 

d’explicar les dues guerres mundials, el període d’entreguerres i l’inici de la guerra freda. Introduir-

ho tangencialment en el tema de l’imperialisme ens permet establir ponts més efectius entre els 

continguts del l’assignatura i trencar amb la prototípica linealitat històrica, que a vegades dificulta a 

l’alumnat comprendre la Història de manera global. 

Establir relacions amb el present també contribueix a introduir la perspectiva de gènere, que 

en part passa per qüestionar els mites de la modernitat i del progrés (Bolufer, 2018, p. 62). Així, 
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reforcem el pensament crític i la reflexió sobre el passat des del present a partir de les activitats de 

l’apartat, entre les quals destaca una pregunta d’empatia històrica: «Imagina que ets una de les 

persones involucrades en els moviments d’alliberament durant la descolonització. Elabora un discurs 

en què expliquis per què l’imperialisme és il·legítim».  

5.1.2. El llenguatge emprat 

Seguint l’estructura de l’anàlisi dels llibres de text, a continuació analitzarem els usos del llenguatge 

en el nostre discurs. En primer lloc, compararem amb els altres llibres de text la presència de les dones 

amb noms propis durant tot el tema. En segon lloc, explorarem l’ús estratègic del masculí genèric i 

de fórmules neutres o marcades explícitament pel gènere i l’edat. Per últim, analitzarem la presència 

de la població colonitzada i racialitzada en el nostre discurs. 

5.1.2.1. Citació de noms propis 

La gran majoria dels noms citats són o bé els autors o autores dels textos o bé apareixen als peus 

d’imatge, ja que, seguint la lògica de personalitzar la Història, hem inclòs bastantes imatges de 

persones concretes. En conjunt, per tant, hi ha pocs noms propis citats en el discurs històric. A 

diferència dels altres llibres, hem intentat que en cap cas fos una enumeració de persones, sinó que 

cadascuna servís per explicar una història o un concepte. A més, per descomptat, la diferència també 

es fa notar en la quantitat de dones que hem mencionat al llarg del tema. 

 

Figura 10 

Nombre de noms propis de dones i d’homes citats a la nostra proposta i als llibres de text analitzats. 

 

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Barcanova

Teide

Vicens Vives

La nostra proposta

Homes Dones



   

 

59 

Com mostra la Figura 10, hem inclòs un total de 16 noms propis de dones enfront dels 27 d’homes. 

El número de personatges masculins segueix sent aclaparadorament major, però no podem oblidar 

que l’època de l’imperialisme va ser un període liderat i dirigit majoritàriament per homes. Les 

pràctiques colonials directes seguien sent exercides pels homes, tot i que les dones col·laboressin en 

les formes de violència cultural, social i simbòlica. 

 D’altra banda, ara que ja tenim més dones amb les quals treballar, podem comparar les àrees 

d’acció dels homes i les dones. En el cas dels homes (Figura 11), la majoria dels que mencionem són, 

com ja passava a Teide i Vicens Vives, artistes (ja siguin del món de la pintura, de la música o de la 

literatura). El canvi més destacat, potser, és la disminució del nombre d’homes dedicats a la ciència i 

la tècnica. Això es deu a la nostra voluntat de centrar el discurs sobre els invents i les innovacions de 

l’època en la transformació dels estils de vida de la gent corrent, i no tant en reforçar una llista de 

noms propis d’inventors i científics famosos. 

 

Figura 11 

Distribució dels àmbits d’actuació dels homes mencionats a cada edició. 

 

 

Pel que fa a la distribució dels àmbits d’acció de les dones, quan vam realitzar l’anàlisi dels llibres de 

text no la vam considerar necessària en ser només mencionades dues dones, la reina Victòria 

d’Anglaterra i Bertha Benz. Tanmateix, el fet d’haver afegit 16 noms propis de dones permet un 

estudi en major profunditat. 
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Figura 12 

Distribució dels àmbits d’actuació de les dones mencionades a cada edició. 

 

Com s’observa a la Figura 12, la majoria de les dones en la nostra proposta provenen, com en el cas 

dels homes, de l’àmbit de l’art i la literatura. Això es deu, en part, al fet que era una esfera en la qual 

la seva participació era més acceptada. A més, hem introduït vàries fonts primàries que són 

experiències femenines i que, per tant, se sumarien a l’àmbit artístic (i la literatura). No obstant això, 

destaca el fet que hem introduït dues dones vinculades a la ciència, Florence Nightingale i Margaret 

Fountain, que són dues de les moltes referents del món científic del segle XIX que buscàvem sense 

trobar en els altres llibres de text. Per últim, moltes de les dones vinculades a la política (més enllà de 

la reina Victòria) estan també vinculades a moviments de resistència antiimperialista, cosa que 

visibilitza les dones colonitzades. 

 Pel que fa al nombre de dones i homes representats en les fonts textuals, hi continua havent 

una lleugera descompensació però que, nogensmenys, suposa un canvi significatiu respecte les altres 

edicions, en les quals no hi havia ni una dona escriptora. En total, hi ha cinc textos escrits per dones 

i set escrits per homes. Dels cinc textos escrits per dones, tres són d’escriptores colonitzades. I, dels 

escrits per homes, un és d’un escriptor colonitzat. D’altra banda, hem afegit tant textos primaris com 

secundaris, amb l’objectiu d’analitzar evidències històriques de l’època i que l’alumnat valori i 

entengui la feina de les i els historiadors (en particular, de Philippa Levine i Eric Hobsbawm). 
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5.1.2.2. Masculí genèric i altres marques del gènere 

Hem reservat l’ús del masculí genèric quan en el text escrit s’indica explícitament abans que en el 

col·lectiu del qual parlem s’hi inclouen les dones. Quan ens referim a l’àmbit militar i polític de la 

conquesta, explotació i violència, hem utilitzat formes masculines perquè entenem que la gran 

majoria, de forma directa i física, va ser protagonitzada pels homes. No passa el mateix amb la 

violència simbòlica i cultural, que va ser portada a terme en gran part per missioners i missioneres. 

En aquest cas, sí que s’ha emprat la doble fórmula de femení i masculí per indicar-ho des d’un 

principi. 

Si no es compleix cap dels dos casos anteriors, hem emprat una fórmula neutra (població, 

gent, persones, etc.) o hem apostat per marcar explícitament el gènere del col·lectiu al qual ens 

referim. D’aquesta forma, “home” només serveix per indicar els membres del gènere masculí, mentre 

que “dona” per als membres del gènere femení. 

5.1.2.3. Altres consideracions 

En escriure la proposta, han sorgit altres termes que ens eren problemàtics o difícils de definir per a 

estudiants de quinze o setze anys, donat que les històries del gènere, de la sexualitat i de 

l’imperialisme comporten una sèrie de nous conceptes que, com la història marxista, requeririen un 

tema o glossari per acabar de definir-los i fer-los comprensibles per a l’alumnat.  

Hem decidit parlar de “colònia” indistintament, sense diferenciar entre els diferents tipus 

d’assentaments colonials. Així, no diferenciem entre protectorats, colònies de poblament o 

d’explotació, enclavaments, territoris d’ultramar, concessions o enclavaments estratègics. Sabem que 

no és precís historiogràficament, però no teníem espai per explicar la diferència entre ells. No obstant 

això, creiem que és un material perfecte per ampliar la informació a l’assignatura de primer de 

Batxillerat. 

Durant la lectura del nostre treball, es veurà que parlem sovint de termes vinculats amb el 

sexe i la sexualitat. Emparant-nos en la nova llei d’educació, que defensa l’educació sexual dels i les 

adolescents, i en el nostre propi criteri feminista, hem decidit parlar sense pèls a la llengua de 

prostitutes, ginecologia i sexualitat. Així doncs, entre els invents de l’època hem cregut interessant 

parlar de com es van assentar les bases de la ginecologia moderna, a costa d’experiments forçats amb 

esclaves negres dels Estats Units. D’altra banda, a Protagonistes de l’època hem fet esment a l’intent 

de grups missioners d’imposar un model heteropatriarcal i monògam en les societats colonitzades, 

moltes de les quals tenien altres models familiars. Ens hagués agradat comentar com aquest exercici 

d’imposició de models socials va reforçar i ajudar a consolidar, alhora, aquests mateixos models a les 
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metròpolis (Lugones, 2008, p. 93). De nou, però, hem considerat que seria massa complex per a 

l’alumnat. També hem parlat sobre l’heterosexualitat normativa en parlar del model burgès de dona i 

home que es va popularitzar a l’època victoriana, així com d’una alteritat que comença a ser 

conceptualitzada en aquell mateix moment, l’homosexualitat. 

Per últim, un dels altres objectius que ens hem proposat és introduir la infància en el transcurs 

del relat, ja sigui a través de fotografies, d’activitats o en el mateix discurs textual. Així doncs, hem 

parlat de la població infantil o adolescent vuit cops, i se la representa sovint en fotografies. 

5.1.3. Les imatges 

Després de realitzar l’anàlisi dels tres llibres de text, som conscients que l’ús de les imatges és 

fonamental per fer notar la presència de dones. Els nostres objectius, per tant, eren  (1) equilibrar el 

nombre de figures representades dels dos gèneres i (2) no oblidar la representació de persones 

racialitzades. A continuació, analitzarem la presència femenina en relació a la masculina seguint la 

mateixa metodologia que al capítol 4. 

5.1.3.1. Imatges amb persones 

En primer lloc, cal destacar que hem incorporat imatges que representen un total de 14 dones com a 

protagonistes enfront 19 homes (Figura 13). Aquests nombres, si els comparem amb els de les altres 

edicions, estan molt més equilibrats. El mateix succeeix si parem atenció a la representació dels grups 

de dones, d’homes o mixtos (Figura 14). 

 

Figura 13 

Nombre de dones i homes que apareixen en les imatges de la nostra proposta i dels llibres de text 

analitzats. 

 

Nota. Aquesta figura només té en compte les imatges on apareixen menys de cinc persones. 
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Figura 14 

Nombre de grups de dones, d’homes i mixtos que apareixen en les imatges de la nostra proposta i 

dels llibres de text analitzats. 

 

Nota. Aquesta figura només té en compte les imatges on apareixen cinc persones o més. 

 

Com mostra la Figura 14, hi ha més grups d’homes que de grups de dones. No obstant, els 

grups que més destaquen són els mixtos, entre els quals només n’hi ha tres en què tan sols surti una 

dona envoltada d’homes (que corresponen a dues representacions al·legòriques i a una fotografia del 

grup armat mau-mau). Així mateix, n’hi ha dues en què només hi apareix un home. En cap d’aquests 

casos, però, l’home no es troba al centre de la imatge. La resta de grups tenen un nombre equilibrat 

de presència femenina i masculina. 

Pel que fa al tipus d’imatge (dibuix/pintura o fotografia), el nombre de dones en fotografies 

és molt similar al dels homes (Figura 15). A més, en moltes de les fotografies en què apareixen tant 

homes com dones, el protagonisme es troba en les dones. D’altra banda, a diferència del que passava 

amb els altres llibres de text, només hi ha dues dones que funcionin com a figura al·legòrica (a la 

portada i a Paraules de l’època). Les altres representacions corresponen a subjectes històrics anònims 

(mestresses de casa, passejants per la ciutat, ballarines javaneses, etc.), a subjectes històrics 

protagonistes (la reina Victòria) o a protagonistes de les obres d’art. 
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Figura 15 

Distribució del nombre d’imatges on apareixen dones i on apareixen homes en funció del tipus 

d’il·lustració a la nostra proposta i als llibres de text analitzats. 

 

Nota. Les imatges on apareixen tant homes com dones han estat comptabilitzades dues vegades. 

 

Finalment, encara hi ha una infrarepresentació de dones racialitzades. En total, hi ha 17 

recursos visuals on apareixen persones racialitzades, dels quals 9 només inclouen homes, 5 només 

dones i 3 són grups mixtos. Encara que la incorporació de persones racialitzades podria haver sigut 

major, són xifres significativament més altes que en els altres llibres de text. També cal tenir present 

que la meitat d’imatges on apareixen persones racialitzades són fotografies i que no trobem cap dona 

que funcioni de forma al·legòrica. 

5.1.3.2. Mapes 

Com hem comentat a l’anàlisi dels llibres de text, un dels elements que s’ha de tenir en compte a 

l’hora de crear contingut per a l’assignatura de Geografia i Història és l’elaboració de mapes. En el 

nostre cas, que no estem especialitzades en geografia, ha sigut un dels objectius més difícils d’assolir.  
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 En primer lloc, hem decidit cobrir les competències destinades al pensament geogràfic 

mitjançant la creació d’un apartat monogràfic anomenat Cartografiant la Història. Com que el tema 

de l’imperialisme requereix un enfocament global, estava clar que el mapa havia d’incloure tot el 

planeta. Així doncs, hem elaborat un mapamundi en què s’hi inclouen els principals imperis i estats 

independents del moment. 

 En segon lloc, i basant-nos en Teide, hem creat a les activitats finals un exercici que consisteix 

en la interpretació de dos mapes d’Àfrica de 1880 i 1914, respectivament. Volíem fer notar, d’aquesta 

manera, que a l’Àfrica ja hi havia assentaments colonials des d’abans de la Conferència de Berlín. A 

més, hem inclòs alguns dels estats o regnes africans precolonials per tal de fer notar a l’alumnat que 

l’Àfrica, abans de ser colonitzada, no era un mapa en blanc, no estava buida. 

 Per últim, hem inclòs tres mapes de l’època. El primer és un mapa de la xarxa ferroviària a 

l'Índia. El segon es troba a «Les noves ciutats» i és un mapa de la ciutat de Hanoi. Sobre aquest mapa 

hem dibuixat tres circumferències que senyalen les diferències urbanístiques entre la zona de la 

població colonitzadora i la local. El darrer, a les activitats finals, correspon al mapa del projecte de 

l’Eixample de Barcelona d’Ildefons Cerdà, per portar la Història de finals del segle XIX a prop de 

casa. 

5.2. ESTRUCTURA DIDÀCTICA I COMPETENCIAL 

L’estructura didàctica i competencial del nostre treball està inspirada en l’edició de Vicens Vives. 

També devem algun tipus d’activitat a aquesta edició. Tanmateix, totes les activitats, així com la seva 

classificació en competències i continguts clau, és d’elaboració pròpia. A continuació, explorarem 

com hem organitzat competencialment el temari i les activitats. 

5.2.1. Continguts del tema 

El tema treballa un seguit competències de l’assignatura de Geografia i Història, concretament les 2, 

3, 7, 8, 9 i 11. Cada monogràfic es centra en algunes competències en particular: 

 

Apartat monogràfic Competències (Direcció General de Currículum i Personalització, 2019) 

Transformacions 

 

Competència 7. Analitzar diferents models d’organització política, econòmica i 

territorial, i les desigualtats que generen, per valorar com afecten la vida de les persones 

i fer propostes d’actuació. 

Competència 9. Analitzar els canvis i les continuïtats dels fets o fenòmens històrics per 

aprendre’n la causalitat històrica. 
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Paraules de l’època 

 

Competència 2. Aplicar els procediments de la recerca històrica a partir de la formulació 

de preguntes i l’anàlisi de fonts, per interpretar el passat. 

Competència 11. Formar-se un criteri propi sobre problemes socials rellevants per 

desenvolupar un pensament crític. 

 

Cartografiant la 

història  

 

Competència 9. Analitzar els canvis i les continuïtats dels fets o fenòmens històrics per 

aprendre’n la causalitat històrica. 

 

Protagonistes de la 

història 

 

Competència 4. Identificar i valorar la identitat individual i col·lectiva per comprendre 

la seva intervenció en la construcció de subjectes històrics. 

Competència 2. Aplicar els procediments de la recerca històrica a partir de la formulació 

de preguntes i l’anàlisi de fonts, per interpretar el passat. 

Competència 11. Formar-se un criteri propi sobre problemes socials rellevants per 

desenvolupar un pensament crític. 

 

Art i societat 

 

Competència 8. Analitzar les manifestacions culturals i relacionar-les amb els seus 

creadors i la seva època, per interpretar les diverses cosmovisions i la seva finalitat 

artística, vinculant-les amb les processos històrics corresponents. 

Passat i present 
Competència 3. Interpretar que el present és producte del passat, per comprendre que 

el futur és fruit de les decisions i accions actuals. 

 

5.2.2. Activitats 

De la mateixa manera que amb els monogràfics, l’estructura de les activitats està pensada perquè, en 

un hipotètic llibre de text, se seguís la mateixa. Així doncs, hem dividit les activitats entre (1) les que 

s’ubiquen dins del contingut del tema i (2) les activitats finals. Cadascuna d’elles treballa certs 

continguts clau que la Generalitat de Catalunya recomana per al quart curs de l’ESO i que s’enllacen 

amb l’estudi del món contemporani.  

Hem dividit les primeres en quatre tipus: de síntesi, d’anàlisi, d’investigació i d’empatia 

històrica. Els tipus d’activitat creades segueixen la recomanació de la Generalitat de Catalunya, que 

considera essencial que l’alumnat incorpori «les habilitats pròpies del pensament abstracte i formal, 

com l’observació, la comprensió, l’anàlisi, la síntesi, l’argumentació, la interpretació i la valoració 

sobre les estructures i els processos dels diversos entorns socials» (Direcció General de Currículum i 

Personalització, 2019, p. 240). D’altra banda, seguint l’exemple de Vicens Vives, hem volgut 

incorporar activitats d’empatia històrica perquè ajuden l’alumnat a involucrar-se i motiven l’anàlisi 

crítica i reflexiva. En definitiva, les activitats dins del tema treballen els següents continguts clau 
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(CC) i continguts clau digitals (CCD).16 Amb el conjunt de totes les activitats de cada tipus, es 

treballen els continguts clau següents: 

 

Tipus d’activitat Icona Continguts clau 

Síntesi  
 

CC1, CC4, CC11, CC12, CC15, CC16 

Anàlisi i argumentació 
 

CC5, CC11, CC12, CC15, CC16, CC24 

Investigació 
 

CC6, CC9, CC11, CC12, CC15, CC16, 24, CCD14, CCD17 

Empatia històrica 
 

CC6, CC7, CC9, CC11, CC28 

 

En canvi, hem plantejat les activitats finals de manera més interdisciplinària i transversal: 

 

Activitat Icona Objectius 

Completa el 

mapa 

conceptual 

 L’alumnat ha de sintetitzar el contingut del temari. De la mateixa forma que 

una de les activitats del llibre de Vicens Vives, l’esquema s’ha de completar. 

Així, el mapa conceptual facilita la memorització i l’assoliment satisfactori dels 

continguts del tema. 

Posa’t a 

prova 

 És el moment en què l’alumnat pot resoldre les preguntes d’investigació que 

hem anat plantejant en cada monogràfic. L’objectiu també és que sintetitzin tot 

el que s’ha après. Aquesta vegada, però, treballarà la capacitat de descripció, 

explicació, argumentació, interpretació i de pensar historiogràficament, 

establint causes i conseqüències. 

Defineix els 

conceptes 

clau 

 Recull les paraules clau que es presenten a la portada del tema i proposa a 

l’alumnat que les defineixi amb els coneixements adquirits al final de la lliçó. 

 

Descodifica 

les imatges 
 

L’alumnat ha de ser capaç d’observar i descodificar la simbologia i iconografia 

d’algunes imatges. En aquest tema, en particular, es treballa amb cartells 

publicitaris de productes de neteja, que mostren els estereotips i prejudicis del 

moment. A més, han de relacionar diversos aspectes del temari com 

l’acceleració industrial, l’obsessió per la higiene i la neteja, la dinàmica entre 

civilització i barbàrie, les esferes d’acció de cada gènere, etc. 

Mapes i 

Història  

A partir de dos mapes d’Àfrica d’elaboració pròpia (abans i després de la 

colonització), l’alumnat aprendrà a llegir mapes i a interpretar els canvis 

geopolítics de l’imperialisme.  

 

16 Vegeu l’Annex per a l’explicació de cada contingut clau. 
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Connecta 

les idees  

L’alumat ha d’elaborar un text a partir d’un esquema que se li proporciona i 

que el permet relacionar idees que estan disperses al llarg del temari. En aquest 

tema, l’activitat tracta el nou sistema econòmic capitalista. 

Analitza les 

dades  

A partir de fonts estadístiques i numèriques, l’activitat proposa a l’alumnat 

interpretar taules de dades i gràfics. En aquest cas, es treballa una taula de dades 

sobre el procés d’urbanització europea. 

Reflexiona 

llegint  

 

Aprofundeix en la identificació de fonts primàries i secundàries, i en la 

interpretació i comprensió dels textos històrics. A més, pretén despertar la 

consciència crítica i reflexiva de l’alumnat. Així doncs, hem triat un text sobre 

algunes de les idees del darwinisme social perquè l’alumnat pugui detectar el 

racisme i l’etnocentrisme que caracteritzà l’època. 

Cinema i 

Història 

 
 

 

Explora l’època a través d’algun contingut audiovisual. En aquest cas, la 

representació artística triada és la pel·lícula Moulin Rouge (2001). A través seu, 

s’investiga el món del cabaret, aquest nou espai que sorgeix a finals del segle 

XIX i que va caracteritzar la vida de moltes ciutats europees i que reflectia les 

grans desigualtats en funció del gènere i la raça. Es proposa a l’alumnat que 

visualitzi el film i que després contesti les preguntes. 

Patrimoni i 

Història  

 

Mostra la relació entre el tema que es treballa i el patrimoni català i espanyol, 

que resulta molt més proper a l’alumnat de Catalunya. En el tema de 

l’imperialisme, s’ha triat explorar com va canviar la ciutat de Barcelona en el 

segle XIX i principis del XX a través del Pla Cerdà. 

Debat a 

classe  

 

Proposa dos debats que l’alumnat ha de presentar a classe. Aquest tipus 

d’activitat contribueix a desenvolupar la dimensió històrica i ciutadana, en tant 

que transmet què és i com funciona «la participació en la vida democràtica d’un 

país, amb la conscienciació que això suposa en la transformació i la millora de 

la pròpia societat» (Direcció General de Currículum i Personalització, 2019, p. 

240). 

 

Els exercicis proposats al final del temari també treballen un seguit de continguts clau:17 

 

Tipus d’activitat Continguts clau 

Mapa conceptual CC4, CC22, CC24 

Posa’t a prova CC1, CC4, CC10, CC11, CC12, CC15, CC22, CC24, CC28 

Conceptes clau CC1, CC4, CC11 

Descodifica les imatges CC1, CC11, CC13, CC15, CC28 

Mapes i Història CC1, CC4, CC10, CC18, CC22, CC24 

 

17 Vegeu l’Annex per a l’explicació de cada contingut clau. 
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Analitza les dades CC4, CC6, CC10, CC21  

Reflexiona llegint CC1, CC10, CC15, CC28 

Cinema i Història CC11, CC12, CC15 

Patrimoni i Història CC6, CC7, CC14, CC21 

Debat a classe CC2, CC7, CC9, CC14, CC15, CC24, CC28 
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Aquest tipus d’activitats permeten enfrontar-se des de diferents perspectives a l’estudi de la Història. 

A més, algunes de les preguntes motiven el pensament crític de l’alumnat i motiven la reflexió amb 

perspectiva de gènere. 

6. PROPOSTA DIDÀCTICA 

Un cop explicada la proposta, us convidem a endinsar-vos en la lectura d’allò que per a nosaltres ha 

sigut un exercici de creativitat, investigació i autocrítica constant. Esperem que gaudiu de la lectura. 
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L’època de l’imperialisme 
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Les persones de finals del segle XIX van veure com 

el món es transformava al seu voltant. Les innova-

cions tècniques, científiques i industrials van per-

metre l’increment de població i l’aparició de noves 

formes de producció i consum. Aquest procés his-

tòric va estar lligat a l’imperialisme.  

L’imperialisme va ser una nova fase del colonialis-

me en què unes poques potències imperialistes, 

cada cop més industrialitzades i militaritzades, van 

llançar-se a la conquesta, explotació i control d’àm-

plies zones del món. Els objectius eren extreure’n 

matèries primeres, aconseguir nous mercats i im-

posar la seva cultura i influència.  

• Capitalisme financer 

• Grans magatzems 

• Taylorisme 

• Imperialisme 

• Progrés 

• Missió civilitzadora 

• Nacionalisme 

• Àngel de la llar 

• Gentleman 

• Dandi 

• Nova Dona 

• Ciutats colonials 

• Exposicions universals 

• Impressionisme 

• Japonisme 

• Per què es parla francès a l’Àfrica? 

• Per què hi ha obres d’art egípcies als museus britànics i francesos? 

• Quan es va crear l’Eixample de Barcelona? 

• Saps d’on prové l’escoltisme? 

Desperta la teva curiositat! 

Conceptes clau 

1860 - 1914 
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A finals del segle XIX, la població del món va augmentar 

considerablement. Les ciutats van créixer i es van multipli-

car. Van sorgir nous focus industrials (Japó, Estats Units, 

Austràlia) i es va accelerar la industrialització d’antigues 

regions industrials (com Gran Bretanya i Holanda). Les per-

sones, sobretot les classes altes d’Occident, van notar com 

les distàncies i el temps s’escurçaven. 

Com va canviar la vida a finals del segle XIX i principis del XX? 

T
R

A
N

S
F

O
R

M
A

C
IO

N
S

 

1 L’acceleració industrial d’Occident 

Al llarg del segle XIX, les innovacions en l’agricultura, la ciència i 

la tècnica van permetre reduir la mortalitat alhora que es mantenia 

una natalitat alta. En conseqüència, es va produir un gran incre-

ment de la població europea, que el 1900 va superar els 420 mili-

ons de persones. És el que es coneix com a “explosió blanca”. 

El desequilibri entre les feines disponibles i la gent que en busca-

va (especialment en l’àmbit agrícola) va suposar un excedent de 

població. Això va incentivar els moviments migratoris cap a altres 

continents i l’exploració i conquesta de nous territoris. Es va ac-

celerar, per tant, la colonització d’àmplies zones del planeta. 

EL CREIXEMENT DE LA POBLACIÓ EUROPEA 

DE LLARGA DISTÀNCIA 

Persones i famílies de tota 

classe social buscaven feina i 

un lloc on viure a països llu-

nyans. En el cas dels viatges 

transoceànics, es desplaça-

ven en vaixells de vapor.  

NETEGES ÈTNIQUES 

L’intent d’homogeneïtzar els es-

tats-nacions va comportar pràcti-

ques racistes. Moltes minories 

van haver de refugiar-se a altres 

països. És el cas de la població 

tàrtara, que va ser expulsada de 

l’Imperi rus, o la població musul-

mana del l’Imperi Austrohonga-

rès. 

A més, a causa d’un antisemitis-

me creixent, va augmentar la mo-

bilització de població refugiada 

jueva. Es desplaçaven sobretot 

des de l’Imperi rus cap a l’oest, 

per exemple, cap a l’Imperi ale-

many.  

COLÒNIES PENALS 

Alguns països tenien colònies 

penals on exiliaven jueus, 

prostitutes, pobres i els oposi-

tors dels règims polítics tant 

de la metròpoli com de les 

colònies. Així, França tenia 

Nova Caledònia, Gran Breta-

nya tenia Austràlia i Rússia 

tenia Sibèria.   

TREBALL FORÇAT 

Aquest tipus de migració, a 

diferència de les altres, no 

procedia d’Europa, sinó d’al-

tres països com la Xina i l’Ín-

dia.  

Després de l’abolició de l’es-

clavitud, van aparèixer noves 

formes de treball forçat (com 

els culis). Van constituir el 

motor econòmic dels im-

peris (treballaven a les plan-

tacions, a les mines i en la 

construcció d’infraestructures 

com el ferrocarril). Van ser 

especialment rellevant a l’im-

peri britànic i als EUA.  

MIGRACIÓ EUROPEA MIGRACIÓ  

EXTRAEUROPEA 

Per excés de població Per motius ètnics 

TIPUS DE MIGRACIÓ 

 

L’augment de població a Europa i Amèrica del nord (1800-1900), 

en milions de persones. 
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INNOVACIONS TÈCNIQUES I CIENTÍFIQUES 

Aquest canvi demogràfic i social va ser possible gràcies a les innovacions mè-
diques i tècniques, que van millorar les comunicacions i les condicions de vida 
de gran part de la població. 

Medicina i higiene 

Les innovacions científiques van comportar una millora en la higie-

ne. Es va entendre que la neteja de les ciutats, les cases i els cossos afavoria 

la salut i disminuïa les malalties.  

Els avenços en infermeria impulsats per Florence Nightingale van per-

metre reconceptualitzar els hospitals, que van passar de ser un lloc on anar 

a morir a un lloc on anar a curar-se. A més, va augmentar el nombre de la-

boratoris, clíniques i organitzacions com la Creu Roja. Descobriments com 

la vacuna, els raigs X o la pasteurització dels aliments van millorar l’es-

perança de vida a Occident.  

També es van assentar les bases de la ginecologia moderna. Ara bé, 

això va ser possible a costa d’experiments no consentits amb esclaves ne-

gres dels Estats Units. 

Transports i comunicacions 

El petroli, l’electricitat i l’acer van permetre el desenvolupament de 

nous transports i sistemes de comunicació que van escurçar les distàncies i 

van retallar el temps. El vaixell de vapor va facilitar els viatges de llarga 

distància i va incentivar les migracions intercontinentals. El ferrocarril va 

afavorir les connexions entre el camp i la ciutat.  

En l’àmbit urbà, el tramvia, el metro i, posteriorment, el cotxe, van 

permetre desplaçar-se amb més comoditat i rapidesa a la feina i per la ciu-

tat. Destaca en aquest sentit la bicicleta, que a més de ser popular i barata, 

va convertir-se en un símbol de llibertat per a les dones. Per últim, les co-

municacions es van accelerar gràcies al telègraf, la ràdio el telèfon, in-

vents que van beneficiar el comerç, les relacions internacionals i el domini 

colonial. 

La vida quotidiana 

L’espai domèstic de les classes benestants es va començar a omplir de 

nous objectes: els electrodomèstics (rentadora, aspiradora, rentaplats, 

etc.), la bombeta, el telèfon, etc. En un principi, aquests invents generaven 

desconfiança. 

D’altra banda, el preu del paper va baixar, posant-lo a l’abast de molta 

més gent. Això va contribuir a augmentar l’alfabetització i a popularitzar 

la lectura de premsa i novel·les. També es van produir innovacions en la 

indústria alimentària (refrigeració, conserves, embalatges de metall, etc.) 

que van implicar canvis en la dieta. 

La bicicleta ha adquirit en pocs anys una impor-
tància tan extraordinària, particularment a l’es-

tranger, i els ciclistes formen avui dia una legió 
tan formidable, que, segons la frase d’un humo-
rista, d’aquí a poc temps el transeünt pedestre 

constituirà una excepció vergonyosa. 

El ciclisme, que té milers d’adeptes a Europa i 

Amèrica i basta per alimentar una indústria im-
portant i florent i sosté una premsa especialista, 
ha pres tals empentes i ha crescut tant, que s’a-

tribueix –no sé si amb o sense fonament– a un 
club velocipedista de Londres el propòsit de de-
manar a l’autoritat municipal un reglament esta-

blert a favor d’aquells que caminen en bicicleta un 
“dret al pas” preferent a aquells que circulin a peu 
per la via pública, i imposant una multa a tot indi-

vidu que no s’aparti a temps i ocasioni amb la 
seva falta de diligència ensopegades i caigudes a 
un ciclista. 

JUAN BUSCÓN, La Vanguardia, 1895. 

Com va canviar la vida a finals del segle XIX i principis del XX? 

1.  Observa i comenta el gràfic de dades. Què vol dir 

“explosió blanca”? Com va ser possible aquest incre-

ment? 

2.  Quins factors van contribuir a l’augment dels mo-

viments migratoris? 

3.  Explica com van millorar les connexions i les co-

municacions a Occident. 

4.  Investiga què són els culis. A què es dedicaven? 

D’on procedien i cap a on van emigrar? 

5.         Llegeix el text de Juan Buscón, identifica el 

tipus de font i digues de què tracta. Per què podem 

dir que és un text irònic? Què va suposar la introduc-

ció de la bicicleta? Investiga per què van convertir-se 

en un símbol de llibertat per a les dones. 

La popularització de la bicicleta 

Samuel Morse amb el 

seu invent, el telègraf 

(1857), que va ser el 

principal mètode de 

comunicació, juntament 

amb les cartes. Alhora, 

també es va usar per a 

finalitats militars i espio-

natge.  

Florence Nightingale (al centre) amb la seva 

classe d’infermeres graduades al Saint Thomas 

Hospital (1886). Després dels seus viatges, Nightin-

gale va fundar la primera escola d’infermeria secular. 

Actualment, se celebra el Dia de la Infermeria en el 

dia del seu naixement.  
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L’acceleració de la industrialització va anar de bracet amb una transformació 

de les empreses i dels bancs. També va canviar l’organització del treball a les fà-

briques i els patrons de consum. En aquest context, van aparèixer noves feines. 
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2 Un nou model capitalista 

Com va canviar la vida a finals del segle XIX i principis del XX? 

A causa de la sobreproducció, la inflació i la fallida d’algunes entitats bancàries i 

empresarials, el capitalisme va entrar en crisi (Gran Depressió de 1873-1896). 

Amb l’objectiu de disminuir la competència i reactivar l’economia, es van crear els 

monopolis i les concentracions financeres i empresarials. Així, les empreses 

signaven acords entre si per fixar els preus i establir àrees d’influència. 

També es va establir una estreta relació entre la banca i la indústria. Els 

bancs subministraven diners a les indústries que després havien de retornar amb 

interessos (crèdit) i, cada vegada més, volien controlar la gestió de les empreses 

en què invertien. Així, es va anar produint una fusió del capital bancari i l’industrial 

que va donar lloc al capitalisme financer. Aquest món de les empreses estava 

protagonitzat per uns pocs homes que concentraven grans riqueses i influència 

política. 

LA CRISI DEL CAPITALISME 

A finals del segle XIX va canviar la concepció del temps. Tothom va comen-

çar a comptar les hores de la mateixa forma. La popularització del rellotge de pol-

sera permetia ser sempre conscient de l’hora. La puntualitat es va convertir en una 

virtut i, per primer cop, el proletariat va poder quantificar de manera exacta les 

hores que dedicava a la feina. És aleshores que va començar a reclamar una jorna-

da de 8 hores.  

A les fàbriques, els patrons van tractar d’optimitzar el temps de producció mit-

jançant la mecanització del treball o taylorisme, que consistia en el treball en 

cadena. Era més eficient i productiu, però convertia la feina en molt més monòto-

na.  

Aquest fenomen coincideix amb el que va ser considerat una de les victòries del 

proletariat: la sortida dels infants i moltes dones de moltes fàbriques i mines. 

No obstant això, algunes s’hi van quedar, però amb pitjors condicions laborals, sen-

se capacitat de representació en les organitzacions obreres i amb salaris més bai-

xos. Per als infants, va suposar un increment de l’escolarització, sobretot arran de 

l’augment d’escoles públiques a molts països. 

LA MECANITZACIÓ DEL TREBALL 

a) Limitació de la jornada laboral a un màxim de 8 hores per als adults. 

b) Prohibició del treball dels nens menors de 14 anys i reducció de la jor-
nada a 6 hores per als joves d’ambdós sexes de 14 a 18 anys. (...) 

d) Prohibició del treball de la dona en totes les branques d’indústria la 
naturalesa de la qual exigeixi un funcionament no interromput. 

e) Abolició del treball de nit de la dona i dels obrers menors de 18 anys. (...) 

g) Prohibició de certs gèneres d’indústries i de certs sistemes de fabrica-

ció perjudicials per a la salut dels treballadors. (...) 

k) Vigilància de tots els tallers i establiments industrials, fins i tot la indús-

tria domèstica, per mitjà d’inspectors retribuïts per l’Estat i escollits, al-
menys la meitat, pels mateixos treballadors. 

El Socialista, PSOE, 1890. 

S'ha dit que vaig forçar els homes que es 
van convertir en els meus socis en el 

negoci del petroli a unir-se amb mi. No 
hauria estat tan curt de mires. Si fos cert 
que vaig seguir aquestes tàctiques, pre-

gunto, hauria estat possible fer d'aquests 
homes companys de tota la vida? (...) 
Durant anys la Standard Oil Company s'ha 

anat desenvolupant pas a pas, i estic 
convençut que ha fet bé la seva feina de 
subministrar a la gent els productes deri-

vats del petroli a preus que han anat dis-
minuint a mesura que ha anat augmen-
tant l'eficiència del negoci construït. (...) 

L'empresa té, per exemple, tres mil va-
gons cisterna que subministren petroli 
americà a ciutats i fins i tot petits lloga-

rets d'Europa. Els seus propis dipòsits i 
empleats l'entreguen d'una manera simi-
lar al Japó, la Xina, l'Índia i els principals 

països del món. 

JOHN D. ROCKEFELLER, empresari i inversor 

estatunidenc, 1909. 

Standard Oil Company 

Demandes de la manifestació obrera de maig a Espanya 

Caricatura de John D. Rockefeller, 1901. 

Temps moderns (1936), pel·lícula de 

Charlie Chaplin. El protagonista s’en-

fronta a un món industrialitzat i meca-

nitzat. És famosa l’escena en què mos-

tra el funcionament del treball en 

cadena:  

https://www.youtube.com/watch?

v=4N2tnP1sYpY&ab_channel=ProfesoraGuiomar-

Geograf%C3%ADaeHistoria-  

Et recomanem... 
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CAP A UNA SOCIETAT DE CONSUM 

Com va canviar la vida a finals del segle XIX i principis del XX? 

1.  Com es va solucionar la crisi del capitalisme de 

finals del segle XIX? 

2.  En què consistia el taylorisme? Quins eren els 

seus beneficis? I els seus inconvenients? 

3.        Llegeix “La manifestació obrera de maig a Es-

panya” i identifica el tipus de font. Quines són les de-

mandes del proletariat? Investiga quan es va establir 

la jornada laboral de 8 hores a Espanya.  

4.        Quines noves feines van sorgir a finals del se-

gle XIX? Era igual el mercat laboral per a les dones i 

per als homes? Argumenta-ho. 

5.  Creus que va ser positiu per a les dones i per als 

infants sortir de moltes fàbriques? Argumenta-ho. 

6.  T’imagines una vida sense rellotges? Com canvia-

ria el teu dia a dia? Escriu un text narratiu explicant 

com seria. 

La mecanització del treball, els nous mitjans de transport i el naixement 

de les grans empreses comercials van fer augmentar la producció. L’incre-

ment de població i dels salaris va suposar un augment en el consum. Així, es 

va desenvolupar una nova cultura del consum.  

Gràcies a la producció en sèrie, van néixer la publicitat i els articles de 

marca. Van aparèixer els aliments processats, les begudes industrials (per 

exemple, Coca-Cola), etc. Aquests productes es venien en nous espais de 

consum com els restaurants i els grans magatzems. Normalment, qui s’en-

carregava de comprar per a la família era la dona. Per això, molts dels anun-

cis publicitaris de l’època es dirigien a aquest públic consumidor femení. 

NOUS ESPAIS I FEINES 

A les ciutats, va sorgir la figura de l’empleat de coll blanc i la secretà-

ria, sobretot arran de la introducció de la màquina d’escriure i de l’auge de 

les oficines. D’altra banda, sectors com el de les comunicacions (telègraf i 

telèfon) i els grans magatzems van oferir feines a les dones, moltes de les 

quals ja no podien treballar a les fàbriques. 

Tanmateix, és també en aquesta època que s’acaba de perfilar l’ideal bur-

gès que pretenia recloure la dona a la llar (l’espai privat), mentre que l’ho-

me havia d’ocupar l’espai públic. Un dels arguments que s’esgrimien era que 

la dona s’havia d’encarregar de garantir la higiene a la llar i de la cura dels 

infants. El fet de relacionar la dona amb la neteja de la casa va fer que el ser-

vei domèstic cada cop estigués més protagonitzat per elles. Així doncs, 

aquest sector es va consolidar per a moltes dones de classe baixa com una 

oportunitat per escapar d’altres feines més perilloses i marginades com les 

mines o la prostitució. 

Oficina de telefonia a Ber-

lin. Molts dels empresaris 

dels nous sectors econòmics 

de l’època com el de la telefo-

nia van oferir feina a dones de 

classe mitjana, a les quals 

podien pagar menys que als 

homes i, per tant, treure’n 

més benefici.  

Grans magatzems El Siglo, a Barcelona, 1910. 

Portada de la revista Good 

Housekeeping, Agost 1908. 
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L’acceleració tècnica, científica i econòmica d’Occident va portar els 

països imperialistes a desenvolupar un seguit d’idees i conceptes racistes 

que pretenien justificar l’imperialisme i l’explotació i control dels pobles co-

lonitzats. 
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3 El camí cap a l’imperialisme 

Quines idees hi ha darrere de l’imperialisme? 

Les persones d’Occident van començar a autodenominar-se 

“modernes”. Les innovacions tècniques i científiques els havien portat a 

pensar que eren superiors als països no industrialitzats, considerats 

“endarrerits”. 

Per tant, la idea de “progrés” estava lligada a la de “modernitat”. La 

tecnologia, la indústria i tots els nous invents (telègraf, ferrocarril, bicicleta, 

etc.) eren sinònim de progrés. En aquest context, la fe en la raó i en la ci-

ència van anar substituint la fe en Déu. 

MODERNITAT I PROGRÉS 

1.  Quina relació hi ha entre la idea de pro-

grés que tenien els occidentals i la missió 

civilitzadora que es va portar a terme amb 

l’imperialisme? 

2.  Quines són les causes que Lord Salis-

bury esgrimeix en el text per justificar l’im-

perialisme? 

3.       Quin tipus de font és el text de Phi-

lippa Levine? De què tracta? Quina es con-

siderava que era la missió de les dones als 

imperis? I la dels homes? Què vol dir quan 

afirma que “la civilització requeria un ordre 

de gènere particular”? 

4.        Quina era la funció de les nenes i els 

nens en l’imperialisme? Explora què són 

els boys i girls scouts en el següent enllaç 

i explica la relació que existeix entre l’im-

perialisme i l’escoltisme: https://

docs.google.com/document/

d/1IQ8ZFxk4cS2b53ejgV3LxBLpPsRe8rphXc

PPYrvo9vw/edit?usp=sharing 

Una nació moderna i al cim del progrés havia de ser una democràcia 

on es respectessin els drets civils i les llibertats dels ciutadans. Tanma-

teix, aquest ideal no s’aplicava a tothom per igual. Així, hi havia persones 

que no eren considerades ciutadanes i que no gaudien dels mateixos drets: 

• Les dones blanques tenien menys llibertats i no podien participar 

activament en la vida política. Tot i això, es va revaloritzar la figura 

de la mare perquè era la primera educadora dels futurs ciutadans. 

• A les colònies, la població colonitzada era víctima de racisme, se-

gregació i violència sistemàtica. 

L'auge del nacionalisme va contribuir a desencadenar una rivalitat 

entre les potències industrials. Totes volien augmentar el seu poder 

polític i ampliar les zones d'influència per tal de destacar per sobre dels 

rivals i limitar-ne l’expansió. Això va incentivar una cursa per ocupar 

nous territoris abans que ho fessin les altres potències. 

NACIONALISME I CIUTADANIA 

Podem dividir les nacions del món, 
grosso modo, en vives i moribundes. 

D’una banda, tenim grans països l’e-
norme poder dels quals s’incrementa 
any en any, augmentant la seva rique-

sa, augmentant el seu poder, augmen-
tant la perfecció de la seva organitza-
ció. Els ferrocarrils els han donat el 

poder de concentrar en un sol punt la 
totalitat de la força militar de la seva 
població i de reunir exèrcits d’una 

grandària i poder mai somiats per les 
generacions que han existit. La cièn-
cia ha col·locat en mans d’aquests 

exèrcits armaments que augmenten 
el poder, terrible poder, d’aquells que 
tenen l’oportunitat d’usar-los. (...)  

Al costat d’aquestes, existeixen un 
nombre de comunitats que només puc 

descriure com a moribundes. (...) Són 
principalment comunitats no cristia-

nes, (...) i en aquests Estats, la desor-
ganització i la decadència avancen 
gairebé amb tanta rapidesa com la 

concentració i augment de poder en 
les nacions vives que es troben al 
costat d’elles. (...) Per la qual cosa, per 

l’una o l’altra raó, per necessitats 
polítiques o filantròpiques, les nacions 
vives s’aniran apropiant gradualment 

dels territoris de les moribundes i 
sorgiran ràpidament les llavors i les 
causes de conflicte entre les nacions 

civilitzades. 

Lord SALISBURY, primer ministre 

britànic de la Cambra dels Lords, 
1898. 

La distinció més notable entre els dos sectors 
del món era cultural en el sentit més ampli de 

la paraula. El 1880, el món “desenvolupat” 
estava format en la seva quasi totalitat per 
països o regions en els quals la majoria de la 

població masculina i, cada cop més, la feme-
nina, era culta; on la política, l’economia i la 
vida intel·lectual en general s’havien emanci-

pat de la tutela de les religions antigues, re-
ductes del tradicionalisme i la superstició i 
que monopolitzaven pràcticament la ciència, 

cada cop més essencial per a la tecnologia 
moderna. A finals de la dècada de 1870, qual-
sevol país europeu amb una majoria de la 

població analfabeta podia ser qualificat amb 
quasi total seguretat com un país no desenvo-
lupat o endarrerit. 

ERIC HOBSBAWM, historiador marxista, 1987. 

Cultura, ciència i progrés 

Caricatura francesa titula-

da “Xina: el pastís dels 

reis i dels empera-

dors” (1898). Representa 

algunes potències imperi-

alistes (Gran Bretanya, 

Alemanya, Rússia, França 

i Japó) discutint pel con-

trol de Xina, mentre un 

oficial xinès s'ho mira 

impotent. 

Del progrés a l’imperialisme 
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CIVILITZACIÓ I BARBÀRIE 

Quines idees hi ha darrere de l’imperialisme? 

La teoria de l’evolució de Charles Darwin es va tergiversar donant lloc al darwi-

nisme social, segons el qual hi havia grups humans més evolucionats que altres. 

Aquestes idees racistes eren considerades veritats científiques. Això va justificar la 

classificació dels humans en una jerarquia de races i va donar lloc al mite de la raça 

superior: la blanca.  

En conseqüència, les persones d'altres races eren vistes com a menys intel·ligents 

i civilitzades, en lloc de com a víctimes d'opressió. Per tant, mentre que les potències 

occidentals es consideraven a si mateixes civilitzades, identificaven les poblacions no 

blanques amb la barbàrie. 

IMPERIALISME I MISSIÓ CIVILITZADORA 

Al considerar-se els abanderats de la modernitat, el progrés i la civilització, els 

països occidentals sentien la necessitat de portar aquests avantatges a la resta del 

món. Era el que l’escriptor Rudyard Kipling va anomenar la càrrega de l’home 

blanc, tot i que les dones també hi participaven. 

La posada en pràctica d’aquestes idees va marcar l’inici de l’època de l’imperia-

lisme, caracteritzada pel domini polític, econòmic i cultural d’alguns països sobre els 

altres. La creença en la superioritat dels valors occidentals i cristians servia per justi-

ficar la conquesta i el domini de les colònies. És el que es coneixia com a missió 

civilitzadora. 

 

ECONÒMIQUES 

DEMOGRÀFIQUES 

IDEOLÒGIQUES 

CIENTÍFIQUES 

POLÍTIQUES 

Necessitat de controlar les matèries primeres i les fonts d’e-
nergia i de trobar nous mercats per invertir els capitals. 

Necessitat de donar sortida a l’excedent de població. 

Voluntat d’expandir els ideals i els valors occidentals (missió 
civilitzadora). 

Desig de descobrir nous territoris, plantes i animals. 

Rivalitat i competència entre potències per ampliar zones 
d’influència. 

CAUSES DE L’IMPERIALISME 

Si la feina imperial dels homes era "descobrir", 
explorar, conquerir i desposseir els altres, la de 

les dones era reproduir la raça, tenir fills, man-
tenir els seus homes i fer famílies i llars. En 
aquest sentit, la feina de l'Imperi va ser una 

feina en funció del gènere. Això formava part 
del sentit comú britànic. (...) Altres pobles, al-
tres races, podien ser súbdits britànics, fins i tot 

podrien aprendre a ser com els britànics, a ser 
civilitzats, però la civilització requeria un ordre 
de gènere particular, i formava part de la feina 

de l'Imperi ensenyar-lo. 

 

PHILIPPA LEVINE, historiadora britànica, 2004. 

La feina dels colonitzadors en funció del gènere 

Caricatura titulada 

"La càrrega de l’home 

blanc (Disculpes a 

Rudyard Ki-

pling)" (1899). El 

britànic John Bull i 

l'Oncle Sam assumei-

xen la "càrrega de 

l'home blanc", portant 

els pobles colonitzats 

cap a la civilització. 

Portada d'una publicació francesa (1911). El 

peu de la imatge diu: "França podrà portar 

lliurement al Marroc la civilització, la riquesa 

i la pau". 
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4 Imperis i colònies 

Com es van repartir el món els imperis colonials?  

El colonialisme es va accelerar i consolidar a la se-

gona meitat del segle XIX, però els imperis colonials 

existien des de finals del segle XV. Així, a tots els conti-

nents hi havia assentaments colonials anteriors que 

van facilitar la conquesta i explotació de nous territoris. 

A més, un seguit de condicions prèvies van propiciar 

l’expansió dels imperis: 
 

• L’existència de pactes i aliances amb les elits 

locals. 

• La possessió de noves armes més poderoses i 

mitjans de comunicació més eficaços. 

• Les exploracions fetes amb l’ajuda de la pobla-

ció local, que van proporcionar coneixement so-

bre el territori africà. 
 

En la majoria de casos, la conquesta va ser un pro-

cés ràpid. Tanmateix, hi va haver conflictes i resis-

tències per part de la població local, que no volia ser 

dominada. 

Els principals imperis colonials van ser el britànic i 

el francès. També destaquen Rússia, Estats Units i 

Japó. Tot i això, molts altres països van tenir colònies. 

 

 

A finals del segle XIX, els Estats Units es van 
consolidar com una de les principals potències polí-
tiques i industrialitzades del món. 

Com també passava a Canadà, el fet que tingués 
un territori extens i ple de terres conreables va esti-
mular l’arribada d'immigració (de totes classes 
socials) desitjosa d’emprendre una nova vida. Ara 
bé, l’avançament de la població europea cap a l’oest 
va comportar l’enfrontament i violència siste-
màtica contra els pobles indígenes, molts dels 
quals van ser exterminats. Els que van sobreviure 
van ser forçats a confinar-se en reserves. 

OCUPACIÓ D’ÀFRICA 

 

Des del segle XV ja existien assentaments colonials euro-
peus a les costes de l’Àfrica. Al segle XIX, però, la colonització 
del continent es va accelerar, ja que era clau per a l’economia 
dels països industrialitzats. El continent tenia matèries prime-
res, mà d’obra (esclava o forçada) i també funcionava com a 
un nou mercat per enviar excedents. Les exploracions d’aven-
turers i aventureres van obrir rutes de comerç fins aleshores 
desconegudes per als europeus.  

La conquesta es va accelerar sobretot després de la confe-
rència de Berlin (1884-1885), en la qual, sense tenir en compte 
els i les dirigents africanes, es van establir les normes per a l'o-
cupació i les zones d’influència de cada potència. A partir d’a-
leshores, a l’Àfrica es van viure conflictes sagnants entre estats 
africans i europeus. Les dues metròpolis que van acabar domi-
nant més territori africà van ser França i Gran Bretanya. Hi van 
dos estats lliures (Libèria i Etiòpia). 

1.  Què és l’imperialisme? Quins factors van facilitar la 

conquesta dels territoris? 

2.  Quins són els països que van posseir més colòni-

es? Per què creus que els interessava dominar terri-

toris tan extensos i tan llunyans? 

3.       Quin canvi de poder va succeir a l’Àsia a finals 

del segle XIX? Observa el mapa i digues quines potèn-

cies van dominar a partir d’aleshores el continent asi-

àtic. 

4.  Busca informació sobre què era l’Imperi ashanti i la 

seva resistència contra els britànics. Quin territori 

comprenia? Com funcionava el seu sistema polític? 

5.  Espanya també va ser una potència colonial fins a 

principis del segle XIX i va mantenir colònies fins a 

ben entrat el segle XX. Entre elles, trobem l’actual 

Guinea Equatorial. Busca’n informació. Quan va co-

mençar la colonització? Què se n’exportava? Quin pa-

per hi va tenir l’Església Catòlica?  

ESTATS UNITS 

Imperis colonials (1914) 
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Com es van repartir el món els imperis colonials? 

 

 

Des del segle XVIII i fins el 1868, Austràlia va ser una co-
lònia penal de Gran Bretanya. Com a Sibèria, hi enviaven 
delinqüents, prostitutes, opositors polítics i jueus. Tanmateix, 
com que gaudien dels mateixos drets que la ciutadania brità-
nica, la població va formar ràpidament una societat burgesa, 
alguns membres de la qual s’havien enriquit gràcies al desco-
briment de mines d’or.  

Aquest fet va accelerar el creixement econòmic i urbà de 
l’illa. Com va passar als EUA, la població aborigen d’Austràlia 
va disminuir dràsticament a causa de les malalties importades 
des d’Europa, de la violència dels colons i de l’expropiació de 
terres.  

 

 

Rússia va centrar el seu interès al continent asiàtic: 

• En primer lloc, va absorbir els territoris de l’Àsia central. A la gran 
majoria hi convivien diversos pobles i ètnies nòmades i musulmanes. 
Rússia les va sotmetre a una sedentarització i russificació forçades.  

• D’altra banda, el govern rus va convertir Sibèria en una colònia penal 
on exiliava els dissidents al règim. 

• També va competir amb el Japó pel domini de Manxúria i la penín-
sula coreana. Després de la guerra russo-japonesa (1904-1905), però, 
va prendre’n el control.  

• Per últim, va enfrontar-se a potències europees pel control de Crimea, 
unes tensions que es van mantenir fins a la Primera Guerra Mundial. 

 

 

A l’Àsia Oriental es va produir un 
canvi de centre de poder: 

• Fins a principis del segle XIX, la 
Xina havia estat una de les potèn-
cies principals del món. Tanma-
teix, la combinació de diversos 
factors (rebel·lions internes, agres-
sions externes, clima, etc.) va fer 
que entrés en un període de de-
cadència respecte a Occident. 
La seva localització estratègica va 
interessar a les potències europe-
es, que van establir assentaments 
colonials als ports xinesos, per 
exemple, a Hong Kong. Després 
de les guerres de l’opi (1839-1842 
i 1856-1860 ) la Xina es va veure 
forçada a signar tractats que bene-
ficiaven les potències occidentals. 
La resistència a la intervenció eu-
ropea portarà a la rebel·lió dels 
bòxers (1898-1901). 

• Al contrari, el Japó, que havia 
estat un país d’esquena a Europa, 
es va convertir en una potència 
moderna i industrialitzada. Va 
consolidar un Imperi al Pacífic 
enfrontant-se a Rússia i altres po-
tències. 

 

 

L’Índia, considerada “la joia de 
la Corona” britànica, va ser gover-
nada amb la col·laboració d’unes 
elits locals occidentalitzades. No 
obstant això, la població local anirà 
oferint cada cop més resistència a la 
dominació. 

L’interès comercial que tenia per 
a la Gran Bretanya va implicar la 
creació d’un gran sistema d’infraes-
tructures com, per exemple, una 
àmplia xarxa ferroviària. 

 

La zona del Congo actual va que-
dar sota el domini personal del rei de 
Bèlgica, Leopold II, durant la Confe-
rència de Berlin. El territori es va 
destinar a l’explotació i espoli de 
recursos gràcies al treball forçat i 
semiesclau de la seva població.  

El Congo és el cas més destacat 
d’una política imperialista violenta, 
racista i cruel, que va provocar la 
mort de la meitat de la població.   

IMPERI RUS 
XINA I JAPÓ 

ÍNDIA 

AUSTRÀLIA  ESTAT LLIURE DEL CONGO 
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La conquesta, explotació i dominació durant l’època de 

l’imperialisme va transformar la vida de les persones tant a 

les colònies com a les metròpolis. La necessitat de controlar 

els nous territoris va comportar l’emigració d’homes i do-

nes europees cap a les colònies, on van treballar com a fun-

cionaris, militars i missioners. La població indígena va 

haver d’adaptar-se noves situacions polítiques, econòmiques 

i socials que van empitjorar les seves condicions de vida. Tot 

i això, no van ser víctimes passives d’aquests canvis. Van 

adoptar comportaments molt diversos, des de la 

col·laboració a la resistència. 
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5 Les dinàmiques de l’imperialisme 

Com es vivia als imperis? 

L’arribada dels colonitzadors va comportar l’establiment de fronteres que no 

respectaven les diferències ètniques, lingüístiques ni culturals de les poblacions. 

També es van imposar nous sistemes de govern. Les elits locals sovint van 

col·laborar activament amb els colonitzadors, mantenint-se en una posició 

privilegiada. Això va ajudar els governs colonials a legitimar-se, cosa que era ne-

cessària per aconseguir imposar-se sobre territoris tan allunyats i extensos. La 

majoria de la població, però, va quedar sotmesa als colonitzadors. 

Un altre mecanisme de legitimació va ser l’ús de símbols nacionals que vin-

culaven la metròpoli amb les colònies. Per exemple, la reina Victòria d’Anglaterra, 

considerada la “mare de la nació imperial britànica”, va ser proclamada empera-

driu de l’Índia. 

D’altra banda, per controlar el territori els administradors colonials utilitzaven 

la violència. Amb l’ajuda d’elits locals, supervisaven les comunicacions, desple-

gaven tropes militars que actuaven amb crueltat i decidien qui podia ser ciutadà i 

qui no. 

TRANSFORMACIONS POLÍTIQUES 

Per a la majoria de països colonitzats, l’imperialisme va suposar l’establiment 

d’una economia monetària de mercat basada en l’exportació de matèries pri-

meres. 

D’una banda, es van crear infraestructures (ports, ferrocarrils, carreteres 

etc.) per facilitar el transport de mercaderies. D’altra banda, els colonitzadors van 

expropiar moltes terres per establir grans plantacions de monocultius (cacau, 

cafè, cotó, opi, etc.).  

Així doncs, l’agricultura de subsistència va disminuir en favor d’una agricultura 

destinada al comerç. En conseqüència, molts homes i dones van perdre la seva 

feina tradicional. Per poder pagar els impostos i comprar aliments, es van haver 

de convertir en jornalers o emigrar a les ciutats. A més, alguns governs colonials 

van imposar prestacions, treball forçat i, en el cas dels homes, el reclutament 

obligatori per a les guerres. 

TRANSFORMACIONS ECONÒMIQUES 

Persones treballant en la construcció de la línia de ferrocarril 

Congo Océan. La creació d’aquestes gran obres d’infraestructures 

arreu dels imperis, duta a terme per la població indígena, va causar 

grans pèrdues humanes.  

Mapa de les línies de ferrocarril a l’Índia 

(1909). A l’Índia, els britànics es van encarregar de 

dissenyar grans sistemes ferroviaris per facilitar el 

comerç i la comunicació entre els seus territoris. A 

l’Àfrica, en canvi, els sistemes només servien per 

exportar monocultius i mà d’obra.  

Caricatura del repartiment d’Àfrica 

a la Conferència de Berlin, 1885. Es van 

establir les normes que seguirien les 

potències europees per crear nous paï-

sos, que no mantenien l’organització 

dels pobles i regnes africans. 
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NOUS MODELS SOCIALS 

Com es vivia als imperis? 

1.  Què va implicar en l’àmbit econòmic i polític l’es-

tabliment dels imperis? 

2.  Com va canviar la vida de la gent a les colònies? 

3.  Quina és la llengua que Thomas Macaulay reco-

mana imposar a l’Índia? Com justifica que cal aban-

donar les llengües locals? Què opina d’aquestes llen-

gües? 

4.  Va ser positiu o negatiu l’imperialisme per a les 

colònies? Per què? 

5.  Comenta la vinyeta de Tintín. Per què els diu que 

Bèlgica és la seva pàtria? Relaciona-ho amb el paper 

educatiu dels missioners i les missioneres. 

A causa de l’actuació dels missioners i missioneres, es van desarticular 

moltes societats i famílies indígenes. 

D’una banda, es va imposar el model de família occidental, vista com el 

pilar de la civilització. Així doncs, les famílies havien de ser heterosexuals, mo-

nògames i l’home n’havia de ser el cap. En algunes d’aquestes societats, però, 

havien estat permeses formes alternatives de sexualitat i comunitats, moltes de 

les quals perviurien.  

D’altra banda, un dels objectius dels colonitzadors era millorar la condició 

de la dona colonitzada. Així, van lluitar per erradicar pràctiques masclistes 

com l’embenat de peus d’algunes dones xineses. En molts casos, però, aquests 

intents van acabar perjudicant-les perquè van perdre propietats i estatus. 

NOUS VALORS CULTURALS 

Els països colonitzats van perdre part dels costums, creences i valors tradi-
cionals.  

Amb la voluntat de millorar la higiene i l’educació, els missioners i missio-
neres van crear hospitals i escoles. Ara bé, l’educació que oferien als nens i 
nenes es basava en els valors occidentals i menyspreava la cultura local. 

Els infants de les colònies estudiaven la història, la religió i la llengua de la 
metròpoli. Això va posar en perill d’extinció moltes llengües locals, que van 
ser substituïdes  per l’anglès o el francès. Tanmateix, van aparèixer llengües 
híbrides (pidgin), que serien usades com a forma de resistència cultural. 

La colonització cultural també es va manifestar en la indumentària. D’u-
na banda, les elits (especialment els homes) van incorporar peces de roba occi-
dentals com a senyal de prestigi. D’altra banda, els missioners van intentar 
vestir les persones indígenes seguint els criteris occidentals per evitar la nuesa. 
Tanmateix, molta gent s’hi va resistir negant-se a prescindir de vestits tradicio-
nals. 

ESTIMATS AMICS, AVUI US PARLARÉ DE 

LA VOSTRA PÀTRIA: BÈLGICA!... 

N’HI HA 

DOS QUE 

PARLEN 

Les amazones de Dahomey eren unes guerre-

res de l’Imperi ashanti, a l’actual Ghana, que van 

lluitar contra els europeus. Tanmateix, al final van 

ser derrotades i van perdre el seu privilegiat esta-

tus polític i social. 

Grup missioner cristià amb adolescents al 
Congo, vestits amb roba occidental (1889). 
L’intercanvi cultural també es va produir a la in-
versa. Les dones de les metròpolis, per exemple, 
es van inspirar en els vestits de les colonitzades i 
van començar a deslliurar-se de la cotilla. 

Vinyeta de Tintín al  Congo, 1930. 

Totes les parts semblen estar d'acord en un punt, que els dialectes que es 
parlen habitualment entre els nadius d'aquesta part de l'Índia no contenen 

informació ni literària ni científica, i són, a més, pobres i grollers (...) Hem 
d'educar un poble que actualment no pot ser educat per mitjà de la seva 
llengua materna. (...) A l'Índia, l'anglès és la llengua que parla la classe 

dirigent. (...) És probable que esdevingui la llengua del comerç als mars 
d'Orient. És la llengua de dues grans comunitats europees que estan sor-
gint (...) Tant si ens fixem en el valor intrínsec de la nostra literatura, com 

en la situació particular d'aquest país, veurem la raó més forta per pensar 
que, de totes les llengües estrangeres, la llengua anglesa és la que seria 
més útil als nostres súbdits nadius.  

THOMAS MACAULAY, poeta, historiador i polític britànic, 1835. 

L’educació a l’Índia 
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Durant l’època de l’imperialisme va canviar la manera com les dones i els homes havien d’actuar i comportar-se, tant a les 

metròpolis com a les colònies. No obstant això, no s’aplicaven els mateixos ideals a tothom. 
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6 Les dones i els homes dels imperis 

Com es vivia als imperis? 

Les dones blanques havien de se-

guir l’ideal de “l’àngel de la llar”. 

Havien de quedar-se a casa, tenir fills 

amb homes blancs per garantir la re-

producció de la raça blanca i encarre-

gar-se de la primera educació de les 

noves generacions. A més, en una 

societat cada cop més obsessionada 

amb la neteja i la higiene, havien d’en-

carregar-se de mantenir la casa neta i 

polida. Ara bé, només les dones de 

classe alta es podien permetre seguir 

aquest ideal. La majoria seguien treba-

llant, però ara havien de dedicar molt 

més temps a les feines de la llar. 

D’altra banda, va aparèixer un nou 

ideal feminista, la Nova Dona, que 

s’oposava a aquest model. Moltes tre-

ballaven com a oficinistes, secretàries, 

escriptores o mestres. Altres eren ex-

ploradores, viatgeres o científiques. 

Anaven en bicicleta i llegien la premsa 

i novel·les modernes. Van criticar el 

matrimoni i el rol de la dona com a 

mare. Algunes fins i tot van mantenir 

relacions amb altres dones i defensa-

ven la llibertat sexual de les dones. 

Per últim, de les dones colonitza-

des no s’esperava que seguissin l’ideal 

de l’àngel de la llar. El seu paper era 

treballar per a l’imperi fent feines que 

no es consideraven adequades per a 

les dones blanques. A més, es creia 

que estaven sexualment disponibles 

per als homes blancs. Alhora, es con-

siderava que havien de ser protegides 

dels homes colonitzats, vistos com a 

massa violents i depravats. 

L’ideal dels homes blancs era el 

“gentleman”. Havien de ser els con-

queridors i herois de l’imperi, però 

sense perdre una conducta educada i 

civilitzada. Hi havia dues maneres 

d’aconseguir-ho: mantenir i explorar 

nous territoris o conquerir el món dels 

negocis i les empreses des de la me-

tròpoli. A més, havien de ser el cap de 

la família i els encarregats de mante-

nir-la econòmicament. 

Però no tots els homes blancs se-

guien el model del gentleman. Per 

exemple, hi havia la figura del dandi. 

Eren burgesos que es vestien i es 

comportaven de forma extravagant. 

Es revelaven contra la moral i l’estric-

te decòrum de l’època i, sovint, accep-

taven pràctiques sexuals alternatives.  

Exceptuant alguns casos de les 

elits, els homes colonitzats no podien 

ser gentlemen, ja que es creia que eren 

menys civilitzats. Eren vistos com a 

infants que havien de ser tutelats. A 

més, se’ls considerava dèbils, efemi-

nats i, en conseqüència, incapaços 

de governar. 

Laura Spelman 

Rockefeller amb la 

seva filla i nets. Es 

dedicava a la gestió 

domèstica i la cura i 

l’educació dels fills. 

També va fundar 

organitzacions 

benèfiques.  

Margaret Foun-

tain, naturalista 

anglesa. Va viat-

jar per tots els 

continents re-

col·lectant i estu-

diant papallones.  

Fadhma Aït Man-

sour Amrouche, 

escriptora algeriana. 

La seva obra reflecteix 

les tensions entre la 

seva cultura berber i la 

cultura francesa, així 

com la violència del 

poder colonial.  

Sir Henry Morton 

Stanley amb el seu 

company Kalula. Va 

ser un explorador i 

administrador coloni-

al. Les seves explora-

cions a l’Àfrica central 

van ser possibles 

gràcies a l’ajuda de la 

població local. 

Oscar Wilde, 

dandi i escriptor 

irlandès. Va sim-

bolitzar la perse-

cució que van 

viure els homose-

xuals a finals del 

segle XIX.  

Blaise Diagne, 

primer líder polític 

senegalès a la 

Cambra de Dipu-

tats francesa. Va 

aconseguir promul-

gar una llei que 

donava ciutadania 

als habitants del 

Senegal. 
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VEUS CRÍTIQUES A L’IMPERIALISME 

Com es vivia als imperis? 

1.  Com trencava la Dona Nova amb l’ideal de l’Àngel 

de la llar? 

2.       Quins arguments donaven els homes blancs 

per impedir als homes colonitzats governar? Per què 

podem afirmar que figures com Blaise Diagne anaven 

contra aquesta idea? 

3.   Busca més informació sobre algun dels personat-

ges de la pàgina anterior i elabora’n una biografia. 

4.  Què critica cadascun dels textos primaris? 

5.  Què critica la caricatura? Relaciona-la amb la fo-

tografia dels nens del Congo belga. 

Des dels inicis de l’imperialisme hi va haver veus crítiques que s’oposaven a la dominació. Les resistències es produïen tant 
en els pobles colonitzats com en les metròpolis. Les crítiques provenien de diferents àmbits. 

En el marc de l'actual sistema 
d'administració, l'Índia està so-

frint greument de diverses mane-
res i s'enfonsa en la pobresa. En 
la meva humil opinió, aquesta és 

la qüestió, o més aviat la més 
greu, del dia. (...) Si tinc raó, hau-
ré complert amb el meu deure 

com a subjecte lleial per a instar 
els nostres governants a remeiar 
aquest mal més greu. (...) 

A mesura que el drenatge impe-
deix a l'Índia aconseguir qualse-

vol guany, els britànics, retornant 
el capital que han drenat de la 
mateixa Índia, s'asseguren gaire-

bé un monopoli de totes les in-
dústries comercials i importants. 
Així exploten i drenen l'Índia. La 

font del mal és el drenatge oficial.  

 

DADABHAI NAOROJI, líder del 
Congrés Nacional Indi i mem-

bre del Parlament britànic, 1901. 

En la conquesta de les colònies mo-
dernes, el militarisme permet l'acu-

mulació de capital mitjançant la des-
trucció de les corporacions socials de 
les societats primitives i de l'apropia-

ció dels seus mitjans de producció, la 
imposició forçosa del comerç de 
mercaderies en països l'estructura 

social dels quals és un obstacle per a 
l'economia de mercat, la proletaritza-
ció violenta dels indígenes i la impo-

sició del treball assalariat en les 
colònies, la formació i extensió d'es-
feres d'interessos del capital europeu 

en territoris no europeus, la implan-
tació forçosa de ferrocarrils en paï-
sos endarrerits. Finalment, com a 

mitjà de la lluita dels països capitalis-
tes entre si, per la conquesta de ter-
ritoris de civilització no capitalista.  

ROSA LUXEMBURG, activista política i 
teòrica marxista, 1913 [Text adaptat]. 

Drenatge i pobresa a l’Índia  

Militarisme i acumulació de capital Cap altre país del món 

podria comparar-se amb tu. 

Aquí és on els nostres nobles avantpassats, 

van viure les alegries d’estimats i de la llar; 

on van prosperar i caure regnes grans i gloriosos 

on es va vessar sang per salvar-te, a tu, 

terra estimada mai coneguda; 

però, ai! els seus esforços, tots en va, 

per a altres que en un futur, la clamin com a pròpia; 

sense que puguin els seus fills estimar-la, 

sense cap terra que pugui ser seva, sinó exclosos 

en el seu propi país! 

No perdré mai l’esperança en tu, 

He de lluitar per la llibertat, gran regal de Déu. 

 

ADELAIDE TANTSI DUBE, escriptora sud-africana.  
Aquest poema critica una llei de 1913 que restringia la 

població africana a un 7% del territori de Sud-àfrica. 

Àfrica, la meva terra (fragment) 

Moviments nacionalistes: 

des d’algunes colònies van sor-

gir moviments polítics que recla-

maven una major participació 

de la població colonitzada en els 

òrgans de govern de les metrò-

polis. Tanmateix, en veure frus-

trats els seus intents, moltes 

acabaran demanant la indepen-

dència. 

Comunisme: personatges com Rosa 

Luxemburg criticaven que l’imperia-

lisme era inseparable de la lògica del 

capitalisme, segons la qual s’havia de 

buscar sempre el màxim benefici amb 

els mínims costos, tot i que fos a cos-

ta de la classe obrera. 

Premsa i fotografia: a través de notícies, articles d’opinió 

i caricatures satíriques, es criticaven i es parodiaven les 

paradoxes i els excessos dels imperis. A més, la fotografia 

va permetre retratar la crueltat d’algunes de les pràctiques 

dels colonitzadors. 

Literatura: artistes d’arreu del món van de-

nunciar l’imperialisme a través de novel·les i 

poemes. En les produccions literàries de la 

població colonitzada es planyia la pèrdua d’u-

na identitat i d’una terra pròpies.  A través de 

l’art, es buscava reclamar-les de nou.  

“Barbàrie i Civilització: És una qüestió de 

perspectiva”, 1899 (caricatura francesa). 

Et recomanem... 

Sobre el perill dels tòpics, de Chimamanda Adichie. L’es-

criptora nigeriana ens alerta sobre el perill de reduir una 

cultura a una sola “història”, ja que això perpetua una 

realitat esbiaixada com va passar durant l'imperialisme. 

Mola Ekilite i Yoka, 

al Congo. La brutalitat 

dels colonitzadors al 

Congo va incloure 

mutilacions, violacions, 

assassinats i tortures. 
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El segle XIX va ser una època en què les ciutats es van 

expandir per tot el món. L’increment demogràfic i l’empresa 

imperialista van provocar l’aparició de noves ciutats, en par-

ticular a les colònies.  

Les ciutats ja existents es van transformar per encabir-hi 

tota la nova població i per garantir els nous requisits higiè-

nics i l’ordre públic. 
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7 Les noves ciutats 

Quina relació hi ha entre el desenvolupament tecnològic i el creixement de les ciutats?  

Les ciutats havien de ser modernes i civilitzades. En primer 

lloc, havien de ser netes i segures. Per tant, es van introduir la 

canalització de l’aigua residual, la recollida d’escombraries, 

els lavabos públics i les construccions antiincendis.  

En segon lloc, havien de garantir l’ordre públic i proporcionar 

més espai per a la nova població. Així, es van elaborar plans ur-

banístics organitzats científicament: amb carrers amples, rectes i 

places principals. És el moment en què es van esfondrar les mu-

ralles de moltes ciutats. 

Per últim, les ciutats es van modernitzar gràcies a nous invents 

com l’electricitat, que va permetre l’enllumenament, i a la intro-

ducció de nous mitjans de transport com el tramvia, el metro i, 

finalment, el cotxe. El ferro i l’acer van permetre la construcció de 

gratacels. 

EL DISSENY DE LES CIUTATS 

Quina relació hi ha 

A la majoria de colònies, les ciutats es van transformar per adaptar-se a les 

exigències de la metròpoli i a l’estricte control dels colons. Per garantir l’ordre i 

evitar revoltes, a moltes ciutats es van esfondrar les muralles, després que a 

Delhi s’utilitzessin per resistir contra els britànics (Rebel·lió de l’Índia de 1857). 

A més, eren ciutats segregades en barris per a la població colona i per a la 

població local. Els barris indígenes tenien fama d’estar bruts i plens de delin-

qüents. 

 Per aconseguir que s’assemblessin a les metròpolis, es van enderrocar 

molts edificis tradicionals per construir-ne de nous a l’estil occidental (per 

exemple, a Hanoi es van destruir pagodes). A més, es van imposar símbols 

nacionals de la metròpoli com estàtues dels monarques (a Calcuta, per 

exemple, la reina-emperadriu Victòria), moltes de les quals acabarien sent es-

fondrades en revoltes antiimperialistes. 

LES CIUTATS DE LES COLÒNIES 

Plànol de Hanoi, capital de la Indoxina fran-

cesa (1936). El barri antic (2) és caòtic i desen-

dreçat, amb carrerons estrets. Hi vivia la població 

local de Hanoi (entre el 80-90% de la població 

total). D’altra banda, els barris colons (1 i 3) no-

més incloïen el 20% restant, i comptaven amb 

espais i carrers amples, quadriculats; a l’estil de la 

metròpoli. Els francesos anirien implementant un 

sistema de clavegueram, perquè ho consideraven 

un símbol de civilització.  

 Piccadilly, Londres, finals de 1890.  

1 

3 

2 

Interior del Mercat del Born 
(1876). Va ser un dels edificis 
de ferro i vidre que es van 
construir a Barcelona per a 
l’Exposició Universal de 1888. 
Aquest tipus de construcció, 
que va modificar el paisatge 
urbà, va ser possible gràcies a 
les innovacions tècniques.  
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ELS ESPAIS DE SOCIALITZACIÓ 

1.  Com eren les grans ciutats a principis del segle 

XX? 

2.       Què vol dir que les ciutats colonials eren ciu-

tats segregades? Observa el mapa de la ciutat de Ha-

noi i localitza els barris dels colons. Com són els car-

rers? Quina diferència hi ha respecte al barri antic? 

3.  Quins espais de socialització es van estendre a 

les ciutats? Per què podem afirmar que alguns d'a-

quests eren llocs per als homes? 

4.       Observa la il·lustració de la ciutat de Londres i 

digues les innovacions i els invents de l’època hi apa-

reixen. Després, intenta imaginar com devia ser una 

ciutat abans que existissin. 

5.       Què són les exposicions universals? De quina 

manera es relacionen amb les innovacions tècniques 

de l’època? I amb l’imperialisme? 

Les noves condicions de treball van permetre que hi hagués més per-

sones que disposessin de temps lliure. Així, a les ciutats es van popularit-

zar espais d’oci diürn com els cafès, els grans magatzems o els parcs 

urbans. També es va estendre la tradició d’anar a passejar per la ciutat, 

que donaria lloc a la figura del flâneur (passejaire).  

Gràcies a la il·luminació de les ciutats, va néixer el món de la nit. Van 

proliferar les òperes, els teatres, els cabarets, els bordells i, més tard, els 

cinemes. Aquest món estava segregat en funció del gènere. Els homes 

tenien accés a tots els espais. Però les dones només podien gaudir de l’oci 

a les òperes, cinemes i teatres. Als cabarets i bars de nit només hi podien 

accedir si formaven part de l’espectacle. 

 
entre el desenvolupament tecnològic i el creixement de les ciutats?  

Les exposicions universals 

Les exposicions universals consistien en fires i pave-

llons amb aparadors on s’exhibien els invents i innova-

cions de l’època. D’aquesta manera, les nacions indus-

trialitzades mostraven els seus avenços científics, tec-

nològics i artístics. 

També servien per mostrar la grandesa i varietat 

dels imperis. Alguns dels aparadors exhibien po-

blacions indígenes realitzant activitats 

“tradicionals” i “exòtiques”. Així, s’animalitzava 

les societats de les colònies, considerades en 

un estadi previ de l’evolució humana. 

A les exposicions universals, també s’hi exposa-

ven les produccions artístiques i industrials de les 

dones occidentals, així com el seu paper en els 

Imperis com a infermeres, missioneres i mes-

tresses de casa. 

La primera va tenir lloc a Londres (1851) a 

càrrec del rei Alfred i la reina Victòria d’An-

glaterra. Les exposicions van popularitzar 

l’arquitectura d’acer i vidre, exempli-

ficada en els edificis del Crystal Palace 

de Londres (1851) o la Torre Eiffel 

(1889). 

 

Cartell de Toulouse-Lautrec 

(1891). El cabaret era un espai 

d’oci nocturn on es venien begu-

des, es ballava i es representaven 

espectacles de mims, humoristes o 

músics. S’hi reunien artistes i in-

tel·lectuals. Es van popularitzar a 

ciutats centreeuropees com París o 

Berlin. Toulouse-Lautrec i altres 

artistes impressionistes els van 

immortalitzar en cartells i pintures.  

Pòster de Madeleine Lemaire per a l’edi-
fici de dones per a les arts i artesanies de 
l’Exposició Universal de Chicago, 1893. 

Ballarines javaneses a 
l’Exposició Universal de 

París, 1889.  

Ahir vaig anar per segona vegada al Palau de Cristall. (...) És un lloc 
meravellós. (...) Un troba allà tot el que la indústria humana ha estat 

capaç de crear, des de grans compartiments plens de motors de va-
por i calderes, o maquinàries dels telers a ple rendiment, amb meca-
nismes de tota mena, fins a les parades cobertes de vidre i decorades 

amb vellut, plenes de les obres més belles que els artesans i orfebres 
han creat mai (...). Potser és un basar o una fira, però en aquest cas 
són dignes del somni d’un geni oriental. Sembla, en efecte, com si 

només la màgia pogués reunir aquesta massa de riquesa des de tots 
els punts de la terra, com si únicament mans sobrenaturals haguessin 
pogut organitzar-ho, amb un desplegament enlluernador de colors i 

brillantor d'efectes poderosament meravellosos.  

CHARLOTTE BRÖNTE, una visita a la Gran Exposició Universal, 1851.  
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Els canvis socials, polítics i econòmics van transformar 

l’art occidental. D’una banda, les innovacions tècniques i ci-

entífiques van permetre desenvolupar noves pràctiques pic-

tòriques, escultòriques i arquitectòniques.  

D’altra banda, el contacte amb pobles d’arreu del món, a 

causa de l’expansió colonial i de l’intercanvi econòmic, van 

influir l’estètica i els gustos de les metròpolis. 
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8 L’art a finals del segle XIX i principis del XX 

Quina relació hi ha entre l’imperialisme i l’art dels segles XIX i XX?  

A finals del segle XIX, es va inventar la fotografia. Aquest 

fet va transformar l’art, que ja no havia de ser una còpia fidel 

de la realitat, sinó que podia començar a explorar noves for-

mes de representació. Així va néixer l’impressionisme, un cor-

rent artístic que trencava amb la tradició.  

Els obsessionava experimentar amb el color, el moviment 

i la llum, que intentaven reflectir amb jocs de colors comple-

mentaris i pinzellades soltes. A més, es va popularitzar pin-

tar a l’aire lliure gràcies a la invenció de pintures i de suports 

més fàcils de transportar. Com ja havia començat a popularit-

zar el realisme, qualsevol tema quotidià o persona podia ser 

subjecte de representació. 

L’IMPRESSIONISME 

Quan el Japó va obrir el comerç amb Occident, es van popularitzar la cerà-

mica i els gravats nipons. L’arribada d’obres japoneses va influenciar artistes 

occidentals. Així, els i les impressionistes van començar a utilitzar tècniques 

pictòriques asiàtiques com l’ús de línies definides, composicions espaiades i 

colors plans. Es va iniciar així el corrent del japonisme.  

L’ornamentació acolorida i variada de la ceràmica asiàtica, 

que es basa en conceptes estètics profunds com l’equilibri i el buit, 

també va influenciar-los. Van sorgir moviments que revaloritzaven 

l’artesania com a una forma artística. Per exemple, l’Arts and 

Crafts. L’estètica japonesa també es va manifestar en la literatura, 

la música, la publicitat i la moda femenina. 

EL JAPONISME 

Pierre-Auguste Renoir, Claude Monet pintant al 

seu jardí d’Argenteuil (1874). Les noves tècniques 

pictòriques van facilitar pintar a l’aire lliure, per exem-

ple, la invenció dels tubs de pintura. L’oli i l’aquarel·la 

permetien pintar com si fossin taques de color o pinze-

llades erràtiques.  

Berthe Morisot, Manet Eugene i la 

seva filla al jardí de Bougavil (1881). 

Les artistes impressionistes, en no poder 

accedir als espais de la nit, retrataven la 

vida quotidiana de les dones de classe 

mitjana-alta i de les criatures.  

Vincent Van Gogh, Terrassa de cafè a la 

nit (1888). Influït per la pintura japonesa, 

Van Gogh va experimentar amb la teoria 

dels colors complementaris i amb noves 

formes de perspectiva. Com altres artistes, 

va retratar el món de la nit i dels cafès.  

Mary Cassatt, La carta (1890-1891). L’artista estatunidenca va apren-

dre la tècnica japonesa del gravat. Com s’observa a la pintura, va trencar 

amb la perspectiva, l’estil de la composició i la paleta de colors occiden-

tals. Els colors eren ara molt més senzills i sense ombres.  

Ceràmica japonesa 

Cartell de l’òpera Madame 
Butterfly, de Puccini (1904). 
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LA INFLUÈNCIA DE L’ESTÈTICA AFRICANA 

1.  Quines són les característiques principals de l’im-

pressionisme? 

2.  Com va influir l’estètica asiàtica a l’art i la música 

europees? Comenta-ho en relació amb La Carta, de 

Mary Cassat. 

3.  Elabora la fitxa artística de La dansa, d’Henri Matis-

se (context, descripció i anàlisi). 

4.  Quines característiques de l’art africà pots observar 

en la pintura Les senyoretes d’Avignon de Pablo Picas-

so? 

5.  Busca informació sobre l’inici i la popularització de 

la fotografia al segle XIX en aquesta web: http://

www.xtec.cat/~rvilella/imatge/

historia_fotografia.htm#347. Quins van ser els primers 

usos de la fotografia? 

L’imperialisme també va comportar el descobriment de noves formes 

estètiques i artístiques a l’Àfrica. Artistes de les avantguardes es van in-

teressar per les estàtues, màscares i figures africanes, que combinaven 

el ritual i la devoció als avantpassats amb el plaer estètic.  

A diferència de l’art academicista europeu, l’art africà representava for-

mes i expressions molt lliures, geomètriques i amb plans inventats. Perme-

tia l’abstracció i les asimetries. A més, era una estètica performativa, 

que combinava música, ball, màscares, ornamentació dels cossos, etc. 

Així doncs, la influència de l’estètica africana va permetre el desenvolu-

pament del cubisme i del fauvisme en la pintura i l’escultura, que rebut-

javen la perspectiva i incorporaven figures geomètriques. D’altra banda, 

van aparèixer nous estils de música com el ragtime o el blues, que es 

basaven en la improvisació i l’ús de polimetries i polirítmies. 

 Quina relació hi ha entre l’imperialisme i l’art dels segles XIX i XX?  

Màscara Fang. 

Les màscares afri-

canes van servir 

d'inspiració a Pablo 

Picasso i a altres 

cubistes. 

Henri Matisse, La Dansa (1909). La falta 

de perspectiva, els colors cridaners i l’espon-

taneïtat de les figures que ballen són carac-

terístiques del fauvisme. 

 

 

Busca informació sobre l’obra Manet Eugene i la seva 

filla al jardí de Bougavil, de Berthe Morisot, i elabo-

ra’n una fitxa artística seguint aquestes pautes: 

a) Contextualització. Situa en el temps i en 

l’espai l’obra d’art. Qui és l’artista? Busca’n 

informació. 

b) Descripció. Descriu l’escena. Quines figures 

s’hi representen en primer pla? On són?  

c) Anàlisi. Quina tècnica utilitza l’artista? Qui-

nes característiques de l’impressionisme hi 

perceps? 

d) Compara com es representen les figures hu-

manes a l’obra de Morisot amb les de l’obra 

de Picasso. 

Fitxa artística 

Pablo Picasso, Les senyoretes d’Avignon, 1907. 

 Maria Blanchard, Ampolla i fruiter 

sobre una taula (1918). Com altres artis-

tes cubistes, usava l’abstracció i les formes 

simples per rebutjar una representació 

fidedigna de la realitat. Pintava l’objecte 

com si es veiés des de diferents perspecti-

ves i superposava objectes i plans com si 

fossin un collage.  
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La transformació industrial d’Occident va implicar grans avantatges 

per a una part la població mundial, però també va tenir efectes negatius. 

L’imperialisme va permetre una major connexió entre els diversos conti-

nents i l’enriquiment d’alguns països en detriment d’uns altres. Les con-

seqüències d’aquests dos processos històrics encara es fan notar avui en 

dia. 
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9 El llegat de l’imperialisme i de la modernitat 

Quina influència ha tingut l’imperialisme fins a l’actualitat?  

El desenvolupament industrial i tecnològic dels països occidentals es-

tava estretament vinculat als usos militars i destructius d’una nova 

tecnologia de guerra.  

És a finals del segle XIX i principis del XX que apareixen la metralla-

dora, nous explosius químics, els vaixells de guerra de ferro i els vehicles 

motoritzats per a la guerra. Fins i tot la ràdio i la telegrafia van usar-se per 

a fins bèl·lics. De fet, aquesta superioritat militar és un dels factors que va 

permetre la ràpida conquesta de les colònies.  

L’obsessió per millorar la indústria militar donarà lloc a una carrera 

armamentista i militar que acabarà desembocant en les dues guerres 

mundials. 

LA CARRERA ARMAMENTISTA 

A mesura que s’allargava l’ocupació i la violència, els moviments de resistència an-

tiimperialista van anar augmentant. Es van produir sobretot després de la Segona Guerra 

Mundial, on van lluitar els homes de les colònies juntament amb els soldats de la metròpoli.  

Acabat el conflicte bèl·lic, les potències europees, debilitades, van haver de fer front a un 

context internacional cada cop més favorable a l’autodeterminació dels pobles. D’altra ban-

da, el fet que molts homes de les colònies anessin a combatre als fronts occidentals va pro-

vocar un despertar de les consciències. La població colonitzada va començar a demanar 

més drets, més participació política i retribucions per l’esforç bèl·lic, cosa que mai no va arri-

bar. 

Això va desembocar en la independència de la majoria de les colònies del món durant 

la segona meitat del segle XX i el naixement de nous estats i nacions. El racisme, la segre-

gació colonial i les fronteres arbitràries van portar a conflictes i guerres com les guerres 

indo-paquistaneses (1947, 1965, 1971, 1999), el genocidi de Ruanda (1994) o les guerres del 

Congo (1996-1997, 1998-2003). 

LES RESISTÈNCIES I LA DESCOLONITZACIÓ 

 

1880 

1890 

1900 

1910 

1914 

Despesa militar de les grans potències (Alemanya, Àustria

-Hongria, Gran Bretanya, Rússia, Itàlia i França), 1880-1914 

(en lliures esterlines). 

Pòster de propaganda 
britànica durant la Segona 
Guerra Mundial que crida 

a la unió de tots els homes 
de l’imperi.  

Altres resistències a l’imperialisme i moviments 
de descolonització van ser pacífics. A Nigèria, 
Funmilay Ransome Kuti, vinculada als movi-
ments nacionalistes, va lluitar tota la seva vida 
per aconseguir que les dones de l’Àfrica tingues-
sin accés a l’educació. Si vols saber-ne més, et 
recomanem aquesta petita tira còmica. 
https://en.unesco.org/womeninafrica/
funmilayo-ransome-kuti  

Els mau-mau són els membres d’un 
partit nacionalista que va lluitar 
contra la colonització britànica de 
Kenia. Els homes i algunes dones 
lluitaven mitjançant guerra de guer-
rilles. Tanmateix, el paper de la 
majoria d’elles consistia en travessar 
les línies enemigues per aconseguir 
avituallament, armes i medicaments. 
La repressió britànica contra els mau
-mau va ser brutal, fins arribar a 
construir camps de concentració i 
de treball forçat. Finalment, tot i ser 
derrotats, Kènia va aconseguir la 
independència el 1963. 

https://en.unesco.org/womeninafrica/funmilayo-ransome-kuti
https://en.unesco.org/womeninafrica/funmilayo-ransome-kuti
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L’IMPACTE ECONÒMIC I SOCIAL SOBRE LES COLÒNIES 

1.  Com van influir les guerres mundials al procés de 

descolonització? Què són els exèrcits colonials? 

2.  Quin és el país del qual parla Celina Simango en el 

text? Què critica? Què han decidit fer les persones del 

seu país? 

3.  De quina forma la tecnologia i la ciència, que s’ac-

celeren a finals del segle XIX, van repercutir en les 

guerres mundials? I en el canvi climàtic? 

4.  Observa el gràfic i comenta’l. Quina era la despesa 

militar el 1880? I el 1914? Quines conclusions podem 

treure d’aquest procés de militarització? 

5.       Imagina que ets una de les persones involucra-

des en els moviments d’alliberament durant la des-

colonització. Elabora un discurs en què expliquis per 

què l’imperialisme és il·legítim . 

 

Si bé les colònies van aconseguir la independència política, molts dels nous es-

tats no van deslliurar-se de la dependència econòmica respecte a Occident. L’e-

conomia de la majoria de països africans i asiàtics segueix encara una lògica d’ex-

portació i de monocultius. A més, les infraestructures que havien deixat els go-

verns colonials eren deficients, ja que estaven exclusivament enfocades a l’explota-

ció i l’exportació de matèries primeres. 

D’altra banda, la població dels nous estats va seguir augmentant. La falta de re-

cursos i d’infraestructures va impulsar molta gent a migrar i amuntegar-se en ciutats 

o megalòpolis mal equipades. L’educació a molts estats, encara avui dia, està en 

mans de missions humanitàries i ONGs. 

 Quina influència ha tingut l’imperialisme fins a l’actualitat?  

L’IMPACTE MEDIAMBIENTAL 

Els avenços del capitalisme industrial van implicar l’augment de la contamina-

ció ambiental del món, sobretot a les colònies. Per exemple, encara avui notem 

les conseqüències de tres processos: 

• Desforestació: per suplir les necessitats de la indústria i aconseguir noves 

terres conreables, va augmentar la tala de boscos. Això va comportar la de-

sertificació de zones com Austràlia o el Sahel. 

• Caça major: l’ús d’armes de foc i el gust per explorar nous territoris van 

popularitzar la caça entre els homes de classe alta. En conseqüència, va dis-

minuir el nombre d’animals com el tigre, l’elefant, la balena, el bisó, etc. 

• Guanyar espai al mar: la construcció de dics, ports i canals com el de Su-

ez o Panamà va implicar la dessecació de moltes regions del món. 
 Dia de cacera al Nepal del príncep de Gales, Jordi V, 
1906. 

Tota l'economia del nostre país està 
orientada a la satisfacció dels colons 

europeus. Per tal d'assegurar-se que els 
colons europeus obtinguin el màxim 
avantatge econòmic del treballador afri-

cà, el govern portuguès ha utilitzat mol-
tes tècniques per forçar la nostra gent a 
treballar a granges, indústries i empre-

ses comercials europees, principalment 
en feines menors... Les dones i els més 
joves també es veuen obligades a treba-

llar a les plantacions europees a Mo-
çambic. 

Si alguna dona de tot el món ha d'enten-
dre la necessitat de la pau, són les afri-
canes en general (...) perquè l'Àfrica 
encara no coneix la pau des de fa cent 
anys. Atès que l'imperialista europeu va 
parcel·lar el nostre continent en encla-

vaments d'explotació capitalista europea, 
s'han endut el millor dels nostres homes 
per alimentar les seves empreses eco-

nòmiques amb mà d'obra barata, deixant 
enrere les dones i els nens per a l'exis-
tència en les condicions més pobres... 

Per tant, el poble de Moçambic ha decidit 
lluitar per la seva llibertat. 

CELINA SIMANGO, Discurs al Congrés in-
ternacional de Dones a Moscou, 1963. 

L’explotació econòmica  

Shangai, megaciutat amb 
més de 24 milions d’habi-
tants. El creixement demogrà-
fic del segle XIX s’ha accelerat 
durant les darreres dècades. 
Tanmateix, mentre que alesho-
res l’increment de la població 
es concentrava a Europa, ara 
es produeix sobretot a l’Àfrica. 
D’altra banda, la majoria de la 
població mundial, actualment, 
viu a grans ciutats de l’Àsia.  
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Fronteres /  Treball forçat  /  Desarticulació de societats i famílies indígenes  /  Dependència econòmica  /  Britànic  /  Francès  /  Inde-

pendències (nous estats i nacions)  /  Necessitat de donar sortida a l’excedent de població  /  Rivalitat i competència entre potències per 

ampliar zones d’influència 

IMPERIALISME 

Causes Desenvolupament Llegat 

Demogràfiques 

Econòmiques 

Polítiques 

Ideològiques 

Científiques 

Necessitat de controlar les ma-
tèries primeres i les fonts d’e-

nergia i de trobar nous mercats 
per invertir els capitals 

Voluntat d’expandir els ideals i 
els valors occidentals (missió 

civilitzadora) 

Desig de descobrir nous territo-
ris, plantes i animals 

Polítiques Econòmiques Socials Culturals 

Nous sistemes 
de govern 

Economia mone-
tària de mercat 

Creació d’infraestructu-
res i de monocultius 

Imposició de la llen-
gua i la cultura de la 

metròpoli 

Formació imperis 

japonès 

rus 

estatunidenc 

Carrera  
armamentista 

Impacte socioe-
conòmic sobre 

les colònies 

Contaminació 
mediambiental 

Descolonització 

Conflictes i 
guerres 

Lògica d’ex-
portació i de 
monocultius 

Dinàmiques imperialisme 

··· 

alemany 

··· 

··· 

··· 

··· 

··· 

··· 
··· 

··· 

COMPLETA EL MAPA CONCEPTUAL 

S í n te s i  

1. Com va canviar la vida a finals del segle XIX i principis del 

XX? (aspectes demogràfics, tècnics, científics, econòmics i 

socials) 

2. Quines idees hi ha darrere de l'imperialisme? 

3. Com es van repartir el món els imperis colonials? 

4. Com es vivia als imperis? (aspectes polítics, econòmics, 

socials i culturals) 

5. Quina relació hi ha entre el desenvolupament tecnològic i 

el creixement de les ciutats?  

6. Quina relació hi ha entre l’imperialisme i l’art dels segles 

XIX i XX?  

7. Quina influència ha tingut l’imperialisme fins a l’actualitat?  

POSA’T A PROVA DEFINEIX CONCEPTES CLAU 

• Capitalisme financer 

• Grans magatzems 

• Taylorisme 

• Imperialisme 

• Progrés 

• Missió civilitzadora 

• Nacionalisme 

• Exposicions universals 

• Àngel de la llar 

• “Gentleman” 

• Dandi 

• Nova Dona 

• Ciutats colonials 

• Impressionisme 

• Japonisme 
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A c t i v i t a ts  f i n a ls  

1 

2 

MAPES I HISTÒRIA 

a) Observa el segon cartell. Què s’hi 

anuncia? Hi pots detectar algun altre 

invent de l’època? 

b) Relaciona el cartell amb l’ideal del 

gentleman i amb l’imperialisme. 

c) Què vol dir la frase de l’anunci: “El pri-

mer pas per il·luminar la càrrega de 

l’home blanc és ensenyant les virtuts 

de neteja del sabó Pearl”? 

1. A quin any correspon cadascun dels mapes d’Àfrica? 

Enumera tres regnes africans. 

2. Quines eren les potències europees que ja tenien ter-

ritoris al continent l’any 1880? Són les mateixes que hi 

trobem el 1914? 

3. Què creus que va passar amb els regnes que hi havia 

el 1880? Queda algun estat africà lliure i independent? 

Quin? 

4. Per què creus que hi ha algunes fronteres a l’Àfrica 

que són línies rectes? 

5. De quina manera l’acceleració industrial d’Occident va 

permetre la ràpida conquesta de l’Àfrica? 

1880 1914 

 
1. Quina relació hi ha entre el nai-

xement de la publicitat i la crea-
ció de nous invents? 

 
2. Els dos cartells anuncien pro-

ductes de neteja. Quina relació 
hi trobes amb algunes idees 
treballades en el temari? 

a) Observa el primer cartell. Què s’hi anuncia? Quin altre in-

vent de l’època pots trobar a la il·lustració? 

b) Relaciona el cartell publicitari amb l’ideal de l’àngel de la 

llar. 

c) Comenta la frase del cartell: “Les esposes de 14 hores d’ho-

mes de 8 hores necessiten el detergent en pols Gold Dust 

per permetre’ls acabar la feina tant d’hora com els seus 

marits”. A què es refereix quan parla de 8 hores? I de 14 

hores? 

DESCODIFICA LES IMATGES 
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ANALITZA LES DADES 

Existeix a la superfície de la nostra terra homes, 
pobles sencers, formes d’ésser, caracteritzats per 

una absència completa de tot allò que l’europeu 
instruït considera com els atributs eterns i necessa-
ris de la humanitat. (...) Fins i tot el llenguatge arti-

culat, que certament pot considerar-se com l’atribut 
més especial de l’home (...) es troba en nombrosos 
pobles salvatges en tal estat de rudesa, d’imperfec-

ció, que amb prou feines pot denominar-se llenguat-
ge en el sentit humà de la paraula. 

Els pobles o les races endarrerides (com els xinesos 
o els negres americans) no podran sostenir durant 
gaire temps la competència amb l’home civilitzat (...) 

a menys que facin seus tots els auxilis que ofereix la 
civilització actual (...), aquest moviment civilitzat 
general que ha format el cervell europeu, i [a menys 

que] perdin més o menys les característiques de la 
seva raça.  

LUDWIG BÜCHNER, fisiòleg i filòsof alemany, 1869. 

REFLEXIONA LLEGINT L’home segons el darwinisme social 

1. Quin és el país d’Europa on més va augmentar la població urbana 

des de 1800 fins a 1890? I el que menys? 

2. Relaciona l’augment de la població urbana amb l’acceleració de la 

industrialització. 

3. El desplaçament del camp a la ciutat és un tipus de migració inter-

na. En què es diferencia respecte a les que has estudiat a l’apartat 

1?  

4. Quins invents i innovacions de l’època van fer possibles aquest ti-

pus de migració? 

5. A quin continent es troben avui dia les ciutats més poblades? Busca 

tres exemples de megaciutats actuals. 

1. Identifica el tipus de font i digues de què tracta. Quina actitud té 

l’autor respecte als europeus? I cap als altres grups humans? 

2. Comenta l’últim paràgraf. A què es refereix l’autor amb “els auxilis 

que ofereix la civilització actual”? Relaciona-ho amb l’imperialisme 

i la missió civilitzadora. 

3. El text es basa en la teoria del darwinisme social, que avui en dia 

ha quedat desacreditada. Busca’n informació i respon: Què és el 

darwinisme social? Qui el va popularitzar i d’on sorgeix? Per què 

avui dia ja no parlem de “races humanes”? 

4. Després d’haver investigat i estudiat el tema de l’imperialisme, 

quina és la teva opinió sobre les idees que es van defensar durant 

l’època? 

CONNECTA LES IDEES 

Optimització del 
temps de treball 

El nou model capitalista 

Incentivar el consum Aliança entre banca i indústria 

Noves concentracions empresarials 

Principals  

consumidores 

 

Sistema productiu sostingut pel 

Cada cop més protagonitzat per dones 

Taylorisme 
Publicitat 

Noves marques Concessió de préstecs 
Nous espais de consum 

Manteniment des de la llar Encarregades de l’alimentació i 

la higiene del proletariat 

Treball en cadena 

Augment de la productivitat 

Redacta una síntesi breu de com funciona el nou capitalisme financer que s’estableix a finals del segle XIX, fent especial 

menció a com es manté el sistema des de les cases, les empreses i les fàbriques. 

 
Població urbana total 

(percentatge) 

  1800 1850 1890 

Europa 10 16,7 29 

Anglaterra/
Gales 

20,3 40,8 61,9 

Bèlgica 18,9 20,5 34,5 

França 8,8 14,5 25,9 

Alemanya 5,5 10,8 28,2 

Itàlia 14,6 20,3 21,2 
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A c t i v i t a ts  f i n a ls  

CINEMA I HISTÒRIA 

Visualitza la pel·lícula Moulin Rouge (2001) i respon les preguntes 

següents: 

1. Què és el Moulin Rouge? On es troba i quan es va fundar?  

2. Quin tipus de personatges hi anaven? A què es dedica cadas-

cun dels protagonistes? 

3. Fixa’t en el públic del Moulin Rouge i en l’espectacle. Hi ha gai-

res dones en el públic o només participen de l’actuació? Per 

què passa això? 

4. Què és “l’elefant de la Bastilla”? Quan surt a la pel·lícula? 

5. De què tracta l’obra de teatre que volen representar? Relacio-

na-la amb l’imperialisme. 

PATRIMONI I HISTÒRIA 

Com ja saps, al segle XIX moltes ciutats van 

transformar-se urbanísticament, i Barcelona n’és 

un exemple. Investiga com va canviar la ciutat en 

aquella època.  

1. Què era el Pla Cerdà? Quan es va plantejar? 

2. Quin era l’objectiu del Pla Cerdà? 

3. Com va canviar la ciutat a partir de 1860? Què 

va passar amb les muralles? Quins municipis 

es van incorporar com a barris de Barcelona? 

4. Què és un xamfrà? I l’eixample? I les remun-

tes? 

5. Explica algunes de les crítiques que va rebre 

el pla Cerdà. 

Tria una opció per debatre a classe: 

1. L’interès de les potències imperialistes pel coneixe-

ment i per l’estudi de les civilitzacions que van domi-

nar va fer que s’expropiessin moltes obres d’art, d’ar-

tesania o altres peces històriques. La majoria van 

acabar en museus de la metròpoli, a París, Berlin, 

Londres, etc. Consideres que les peces del British Mu-

seum haurien de tornar a Egipte?  

2. Les estàtues que veiem al passejar la ciutat són el 

reflex d’una època històrica, i representen, sovint, 

aquelles persones que van ser més importants i pode-

roses. Durant l’època de l’imperialisme, moltes ciutats 

es van omplir d’estàtues de colonitzadors que, tot i  

generar beneficis per a la metròpoli, van perjudicar 

les colònies. A Barcelona, per exemple, hi havia l’està-

tua d’un comerciant d’esclaus, Antonio López López, el 

Marqués de Comillas. Hem de retirar les estàtues de 

gent implicada en els horrors de l’imperialisme o l'es-

clavitud? O s’han de mantenir com a part del patrimoni 

històric?  

DEBAT A CLASSE 

La Història a prop de casa 
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CLOENDA 

 

Amb aquest treball, hem proposat un exemple pràctic de com es poden establir ponts entre el que 

passa a les aules i els avenços historiogràfics, legals i pedagògics en matèria de gènere. Així, desitgem 

que aquesta proposta didàctica pugui servir d’inspiració i exemple al professorat i a les editorials a 

l’hora d’elaborar discursos amb perspectiva de gènere. Evidentment, no pretén ser un model 

prescriptiu ni definitiu. Com qualsevol escrit, entrarà en diàleg amb altres textos i correccions. 

Introduir la perspectiva de gènere implica un esforç constant, que requereix revisions i noves 

aportacions regularment. Totes tenim biaixos androcèntrics interioritzats que, per més que ens 

esforcem per eliminar, a vegades s’escapen entre les escletxes. Per tant, no és una tasca d’un dia per 

l’altre, però aportació rere aportació podem anar erosionant els biaixos androcèntrics que encara 

impregnen la societat. La nostra proposta pretén ser un pas més en aquesta direcció. 

Encara queda molt camí per recórrer. D’una banda, falta reformular el temari en la seva 

totalitat. D’altra banda, com explica Antonia García Luque (comunicació personal, 15 novembre 

2021), reformular el discurs didàctic-històric no és l’única tasca necessària per a resoldre els baixos 

androcèntrics i sexistes a les aules. Cal, a més, que el professorat desenvolupi una consciència crítica 

davant d’aquests prejudicis «para impedir que perpetúe los discursos patriarcales en los que ha sido 

socializado y educado» (García Luque, 2015, p. 167). 

Així mateix, el nostre discurs encara té limitacions. Tot i haver complert els objectius que ens 

havíem proposat, ens ha faltat incloure, per exemple, el paper de la població anciana, malalta, 

discapacitada, etc., en la Història. En un tema de 24 pàgines, introduir tots els col·lectius era 

impossible. Tanmateix, després d’haver elaborat la proposta, creiem fermament que refer un llibre de 

text sencer amb perspectiva de gènere implicaria en cada tema poder explorar diferents eixos de 

poder, per tal de crear una Història coral que inclogués ja de forma efectiva la diversitat 

d’experiències humanes. 

D’altra banda, tenint en compte que encara no hem rebut una formació en didàctica de les 

ciències socials, som conscients que la principal limitació de la proposta és, precisament, la manca 

de coneixements pel que fa a l’escriptura i el disseny didàctics. Si bé hem intentat fer els textos tan 

entenedors com fos possible, en alguns casos no hem aconseguit que s’ajustessin al nivell de 

simplicitat que requereix un llibre de text de quart d’ESO. 
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Tot i això, hem intentat posar-nos en la pell de l’alumnat per entendre com funciona el joc de 

llenguatge i les expectatives del lector davant el llibre de text. No podíem utilitzar frases llargues, 

havíem de caure necessàriament en simplificacions i generalitzacions històriques i, sobretot, no 

podíem abordar tot el temari, paradoxes i contradiccions que hauríem volgut explorar. Després de 

mesos d’investigació i recerca sobre el segle XIX, la dificultat que aquest esforç de síntesi ha 

comportat ens ha fet pensar en aquella frase atribuïda a Woodrow Wilson que diu que per fer un 

discurs d’una hora, no cal preparació; però que per parlar deu minuts, es necessita una setmana. 

Així, si bé la nostra posició com a investigadores feministes i humanistes ens ha permès 

aproximar-nos fàcilment a l’acadèmia i als discursos històrics amb perspectiva de gènere, a l’hora 

d’elaborar el discurs del llibre de text hem hagut de fer un exercici de desdoblament. Hem hagut de 

fer com si tornéssim a ser noies de quinze anys que mai no han sentit a parlar de l’imperialisme ni de 

les relacions de poder establertes entre els diferents individus que el van protagonitzar (ja sigui en 

clau de gènere, de raça o de classe); tornar a ser aquelles noies emocionades al setembre per veure 

què ens oferiria el llibre de text. Com quan érem petites, ens hem tornat a enamorar de personatges 

històrics. Ara, però, ja no eren Napoleó Bonaparte o Pablo Picasso, sinó que hem descobert altres 

figures tan meravelloses com la poeta i activista Adelaide Tatsi Dube o la precursora de la infermeria 

moderna, Florence Nightingale. Esperem que les futures alumnes de l’ESO, quan obrin el llibre de 

text al setembre, puguin il·lusionar-se amb referents com aquests. 
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ANNEX: CONTINGUTS CLAU DE LES ACTIVITATS 

 

Continguts clau (CC) i continguts clau digitals (CCD) que hem utilitzat per a la proposta didàctica 
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vocabulari propi. 

CC2. Estratègies comunicatives en situacions d’interacció oral, exposició, comunicació de resultats i debats. 

CC4. Coneixements històrics temporals: canvi, continuïtat, sincronia, diacronia, successió, simultaneïtat, 

causalitat… 
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CC24. Globalització i intercanvi desigual. Mecanismes de cooperació internacional. 

CC28. Situacions de desigualtat, injustícia i discriminació. Justícia social, solidaritat i equitat. Estereotips i 

prejudicis. 

CCD14. Selecció, catalogació, emmagatzematge i compartició de la informació. 

CCD17. Construcció de coneixement: tècniques i instruments. 
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