
 

 

 

LA SOCIOLOGIA D’ÉMILE DURKHEIM 
 

COMENTARI DE TEXT 
 
Llegiu amb atenció el següent, extret de l’assaig d’Émile Durkheim titulat Les regels 
del mètode sociològic i, quan ho hàgiu fet, responeu les preguntes que hi trobareu a 
continuació. 

 
Abans d’investigar quin és el mètode que convé per a l’estudi dels fets socials, importa 
saber quins són els fets que anomenem d’aquesta manera. 
 
La qüestió és encara més necessària en la mesura que fem servir aquesta qualificació 
sense precisar gaire. La fem servir habitualment per designar gairebé tots els 
fenòmens que passen a l’interior de la societat, a poc que presentin, en sentit general, 
algun interès social. Però segons això, no hi hauria, per dir-ho ràpidament, 
esdeveniments que no poguessin anomenar-se socials. Tot individu beu, dorm, menja, 
raona, i la societat té gran interès que aquestes funcions es duguin a terme de manera 
regular. Per tant, si aquests fets fossin socials, la sociologia no tindria un objecte que li 
fos propi i el seu domini es confondria amb el de la biologia i la psicologia. 
 
Però, en realitat, en tota societat hi ha un grup determinat de fenòmens que es 
distingeixen, per característiques definides, dels que estudien  la resta de les ciències 
de la naturalesa. 
 
Quan acompleixo les meues funcions de pare, de marit o de ciutadà, quan duc a terme 
els compromisos que he acceptat, ple de deures que estan definits, fora de mi i dels 
meus actes, en el dret i els costums. Encara que estiguin d’acord amb els meus 
mateixos sentiments i senti interiorment la seua realitat [la seua existència], aquesta 
no deixa de ser objectiva; perquè no sóc jo qui els ha fets, sinó que els he rebuts per 
mitjà de l’educació. Quants cops, d’altra banda, passa que ignorem els detalls de les 
obligacions que ens concerneixen i que, per tal de reconèixer-les, ens cal consultar el 
Codi [la llei escrita] i els seus intèrprets autoritzats! De la mateixa manera, parlant de 
creences i de pràctiques religioses, el fidel les ha trobades ja fetes del tot en néixer; si 
existien abans que no ell, està clar que existeixen fora d’ell. El sistema de signes que 
faig servir per expressar el meu pensament, el sistema de monedes que empro per 
pagar els meus deutes, els instruments de crèdit que uso en les meues relacions 
comercials, les pràctiques seguides en la meua professió, etc., funcionen 
independentment de l’ús que jo en faig. Heus aquí, per tant, maneres de fer, pensar i 



sentir que presenten la notable propietat que existeixen fora de les consciències 
individuals. 
 
Aquestes menes de conducta o de pensament no sols són exteriors a l’individu, sinó 
que estan dotades d’un poder imperatiu i coercitiu en virtut del qual se li imposen, 
vulgui o no vulgui. Sens dubte, quan hi estic completament d’acord, aquesta coacció 
no es fa sentir o ho fa lleument i per això és inútil [innecessària]. Però no deixa de ser 
un caràcter intrínsec d’aquests fets, i la prova és que aquesta coacció se m’afirma des 
del moment que intento resistir-m’hi. Si pretenc violar les regles del dret, aquestes 
reaccionen en contra meua per impedir l’acte si hi són a temps, o per anul·lar-lo i 
restablir-lo en la seua forma normal si ja està realitzat i és reparable, o per fer-me 
expiar-lo si no pot solucionar-se de cap altra manera. Es tracta de màximes purament 
morals? La consciència pública s’oposa a tot acte que les ofengui mitjançant la 
vigilància que exerceix sobre la conducta dels ciutadans i les penes especials de què 
ella [la consciència pública] disposa. En altres casos, la coacció no és tan violenta, però 
no deixa d’haver-n’hi. Si no em sotmeto a les convencions del món, si en vestir-me no 
tinc en compte els usos seguits al meu país i en la meua classe [social], les rialles que 
provoco, l’allunyament a què se’m condemna, produeixen, tot i que de manera 
atenuada, els mateixos efectes que una condemna pròpiament dita. D’altra banda, la 
coacció, encara que sigui indirecta, no deixa de ser eficaç. Si sóc francès no estic 
obligat a parlar francès amb els meus compatriotes, ni a emprar la moneda francesa 
legal, però és impossible que actuï d’una altra manera. Si pretengués escapar a 
aquesta necessitat, el meu intent fracassaria miserablement. Si sóc un industrial, res 
no m’impedeix treballar amb els procediments i mètodes del segle passat; però si ho 
faig m’arruïno sense cap mena de dubte. Si bé, en realitat, puc alliberar-me d’aquestes 
regles i violar-les amb èxit, estic obligat ineludiblement a lluitar en contra seua [de les 
regles i de la societat que s’hi regeix] per aconseguir-ho. I si finalment són vençudes, 
fan sentir la seua poderosa coacció per la resistència que oposen. No hi ha renovador, 
fins i tot afortunat, les empreses del qual no xoquin amb oposicions d’aquest tipus. 
 
Heus aquí llavors un ordre de fets que presenten caràcters molt especials: consisteixen 
en maneres de fer, pensar i sentit, exteriors a l’individu i estan dotades d’un poder de 
coacció en virtut del qual se li imposen. En conseqüència, no podrien confondre’s amb 
els fenòmens orgànics, ja que aquells [els “fets socials”] consisteixen en 
representacions i en accions; ni amb els fenòmens psíquics, que només tenen 
existència en la consciència individual i per ella. Constitueixen, per tant, una espècie 
nova i és a ells que cal reservar i donar la qualificació de socials. Aquesta qualificació 
els escau, perquè està clar que no sent l’individu [els individus particulars] la seua base 
[on subsisteixen], no poden tenir cap més substrat que la societat, sigui la societat 
política en la seua integritat, sigui algun dels grups parcials que enclou, confessions 
religioses, escoles polítiques, literàries, corporacions professionals, etc. D’altra banda, 
sols a ells els escau [la qualificació de socials], perquè el mot social no té un sentit 
definit sinó a condició de designar únicament fenòmens que no entren en cap de les 
categories de fets ja constituïts [coneguts i tractats per les altres ciències] i esmentats 
[en parlar de fenòmens orgànics  i de fenòmens psíquics]. Són ells, en conseqüència, el 
domini propi de la sociologia. 
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a. Exposeu, esquemàticament, l’estructura del text i cerqueu el significat dels mots: 
imperatiu, coercitiu, ineludible i expiar. 

 
b. En què es basaria la diferència fonamental que l’autor estableix entre els 

fenòmens orgànics, els fenòmens psíquics i els fets socials? 
 
c. ¿Com expressaríeu (amb les vostres paraules) la definició de l’autor del text hi fa 

de la noció “fet social”, quines serien les seues característiques específiques? 
 
d. Enumereu els exemples de fets socials que Durkheim aporta en el text. 

 
 
 

 


