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Émile Durkheim va nàixer a la Lorena (França) l’any 1858, de família jueva i de 
nissaga de rabins. Insatisfet amb la seua formació, fonamentalment religiosa 
(inicialment se’l va preparar perquè ell també fos rabí) i literària, estudià filosofia a la 
universitat, estudis que va completar amb totes aquelles matèries que poguessin 
ajudar-lo a desenvolupar una sociologia científica, que entenia com la disciplina que 
li permetria incidir en el progrés social i, molt especialment, en la millora de la 
moralitat pública.1 Aquest desig de desenvolupar una sociologia científica va fer-se 
encara més intens després d’un viatge d’estudis a Alemanya, on va entrar en contac-

                                                           
1
 Cal pensar que quan Durkheim tenia 12 anys d’edat quan va tenir lloc el desastre militar de Sedan, 

arran del qual es va produir la desfeta militar francesa de la Guerra Francoprussiana, l’enfonsament 
del II Imperi (seguit del sagnant episodi de la Comuna de París, i de la instauració de la III República), i 
la humiliació que va suposar la proclamació del II Reich alemany a la Sala dels Espills, del palau de 
Versalles. Arran d’aquesta derrota, França va perdre la regió d’Alsàcia, limítrof amb el Sacre Imperi i 
de llengua alemanya, pèrdua que els francesos viuran com una dolorosa mutilació i que es convertirà 
en un obsessió per nacional fins a la Primera Guerra Mundial, quan Alsàcia retornarà a mans 
franceses. Durkheim, nascut a Lorena, regió veïna a Alsàcia (i en gran part també de llengua alemanya 
i, per tant, estretament vinculada a ella i amb uns problemes d’identitatpareguts) devia viure aquest 
fets amb una especial intensitat, de manera que no és d’estranyar que el trasbalsessin fins al punt de 
fer nàixer en ell una vocació per entendre les mentalitats dels pobles i conèixer els mecanismes que 
puguin dur una societat a una degradació que la faci vulnerable o que, en sentit contrari, puguin 
conduir-la a regenerar-se, a sobreposar-se a l’adversitat i a recuperar-se. 
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te amb Wilhelm Wundt, que intentava fer el mateix amb la psicologia, fins aleshores 
una matèria essencialment filosòfica i que ell s’esforçarà per independitzar i apropar 
a les ciències naturals (Wundt crearia el primer laboratori de psicologia del món, a la 
Universitat de Leipzig). 
 

Ensenyà filosofia en diversos instituts de París entre 1882 i 1887, any en què va 
aconseguir ingressar al Departament de Filosofia de la Universitat de Bordeus. 
Durkheim seria, de fet, el primer professor de sociologia a la universitat francesa (si 
bé la seua ocupació principal seia la de formar els futurs mestres d’instrucció 
pública), trenta anys després de la mort de Comte (l’herència intel·lectual del qual 
val a dir que va ser rebutjada pels universitaris, de manera que la fita assolida per 
Durkheim encara adquireix una més gran rellevància). 
 

L’any 1893 publicaria La divisió del treball social (que, de fet, va ser la seua tesi 
doctoral) i l’any 1895 publicaria Les regles del mètode sociològic. Dos anys més tard 
apareixeria el seu famós estudi sobre el suïcidi (que constituïa una aplicació pràctica 
dels mètodes descrits en el treball anterior) i, en 1898, fundaria l’Anuari de 
sociologia, la primera revista científica d’aquesta disciplina a França, on es recollien 
les principals aportacions fetes pels investigadors en aquest camp (els pioners de la 
sociologia francesa). Durkheim es convertiria en el centre d’un cercle intel·lectual i 
les seues idees començarien a exercir una notable influència, que es perllongaria en 
el temps i abastaria àmbits tan diferents com la psicologia, l’antropologia, la història 
i naixent ciència lingüística. 
 

En 1902 s’incorporaria a la Universitat de la Sorbonne, de París, on va desenvolupar 
el càrrec de professor de ciències de l’educació (que poc temps després passaria a ser 
el de professor de ciències de l’educació i sociologia), i l’any 1912 publicaria encara 
una altra de les seues obres més conegudes: Les formes elementals de la vida 
religiosa. La mort li arribaria en 1917. 

 
Durkheim pensava que l’obra del pioner de la sociologia, Auguste Comte, i dels 
primers dels seus seguidors, tenia més d’especulació filosòfica que no pas de 
veritable ciència social. Això l’amoïnava perquè hi veia un llast per a la nova 
disciplina, que comprometia el seu estatut de disciplina científica. Aquesta 
preocupació el va dur a esforçar-se per consolidar la sociologia com una 
veritable ciència empírica, i per aquest motiu, tot i que constatava l’existència 
de dos nivells de “fets socials”: el dels fets socials materials i el dels fets socials 
immaterials, i que considerava els segons els més importants i decisius per 
l’estructuració i la conservació de les societats humanes, no va dubtar a 
començar la seua recerca centrant-se en els primers, constatables a partir de 
l’observació empírica.  
 
D’altra banda, aquesta prioritat epistemològica pels fets materials es justificaria 
per un altre motiu no menys poderós: serien aquells que generalment tindrien 
prioritat causal i, per tant, constituirien allò que, en darrer terme, explicaria 
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molts dels canvis registrats els fets immaterials (que, per tant, sovint es 
presentarien, habitualment, com a conseqüència d’aquells).2 
 
L’enumeració completa i ordenada completa dels fets socials que aporta 
Durkheim seria la següent: 
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COMPONENTS ESTRUCTURALS DE LA SOCIETAT 
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COMPONENTS MORFOLÒGICS DE LA SOCIETAT  
 
 

 

 Moralitat: principis i valors que constitueixen el cabal normatiu i orientador 
bàsic d’una societat, que determinen les vides dels individus i que, per tant, 
no són pròpiament fruit d’una elaboració conscient dels membres del cos 
social, sinó fets socials objectius que s’hi confronten i enfronten. 

 

 Representacions socials: conjunt de creences i sentiments generalment 
compartits pels membres d’una societat, els quals, pel seu caràcter de fets de 
consciència comuns (i que permeten distingir un col·lectiu d’un altre), no 
poden confondre’s amb les idees, les expectatives i les emocions particulars 
que es donen, al costat seu, en les consciències personal de cada individu.3  

 

 Corrents socials: moviments ideològics i/o sentimentals que, amb indepen-
dència de les causes concretes que els originen, cristal·litzen com a fenòmens 
socials d’entusiasme, indignació o pietat que, des de l’exterior, arrosseguen 
els individus i poden modificar les seues expectatives i intencions, o fer-los 
perdre la calma, i tot això sense haver-s’ho proposat (és a dir, sense que 
aquests canvis sorgeixin de cap iniciativa personal conscient).4 

 Components estructurals de la societat: fa referència als grups socials 
organitzats que estructuren la societat, com ara l’estat, la família, l’església... 

 

                                                           
2
 Durkheim veia l’anàlisi directa dels fets socials immaterials més aviat com una tasca de caràcter 

filosòfic. El sociòleg, per contra, si vol estudiar la naturalesa i els canvis d’aquests fets immaterials de 
manera científica, ha d’examinar els fets socials materials, en què es reflecteixen els primers i que 
acusen els seus canvis. 
3
 La inclusió, dintre d’aquest concepte, dels sentiments al costat de les creences, és a dir, la barreja 

simultània d’elements emocionals i cognitius, fa possible parlar tant “consciència col·lectiva” com 
d’“inconsciència col·lectiva”. 
4
 Un tipus molt especial de corrent social seria aquell que Durkheim anomena efervescència col·lectiva, 

consistent en un corrent d’un alt nivell d’exaltació col·lectiva que produeix canvis profunds en 
l’estructura de la societat i la seua consciència col·lectiva. La Reforma i el Renaixement serien 
exemples d’èpoques d’efervescència col·lectiva. 
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 Components morfològics de la societat: fa referència a l’estructura concreta 
de la societat: estratificació social, distribució de la població, divisió del 
treball, organització de les ciutats, organització dins dels habitatges, vies de 
comunicació... 

 
Com veurem a continuació, tots aquests estrats serveixen a Durkheim per 
procedir a la descripció de la societat, per explicar quina manera aquesta 
influeix sobre els individus i per explicar com opera el canvi social. 
 

 

ANOMIA I SUÏCIDI 
 
Durkheim va interessar-se per l’estudi de 
l’evolució les taxes de suïcidi, i per la comparació 
entre les taxes de suïcidi existents en societats 
diferents, amb la intenció de trobar un fonament 
empíric que demostrés que la societat influeix de 
manera decisiva en el comportament de l’individu 
(fins al punt de predisposar-lo a cometre un acte 
tan personal i tan contrari a les inclinacions 
naturals del subjecte com és el de treure’s la vida). 
Va pensar que si trobava una vinculació causal 
entre evolució dels fets socials i evolució del 
nombre de suïcidis, l’objectivitat dels primers 
quedava verificada, i llavors, la societat, entesa 
com un tot que va més enllà de els parts que la 
formen (els individus) apareixeria com una realitat 
objectiva que exigia, correlativament, una ciència 

específica, aquella que en aquells moment tot just intentava guanyar-se un 
espai en el món acadèmic, i per la qual Durkheim havia apostat: la sociologia. 

 
En el seu estudi sobre el suïcidi, Durkheim va formular la seua hipòtesi de 
partida en els següents termes: consciències col·lectives diferents tendeixen a 
produir corrents socials diferents i específics que influeixen en les taxes de 
suïcidi registrades en les societats, de manera que aquestes variaran en funció 
dels canvis que es produeixen en els dos primers elements o fets. Partint d’aquí, 
Dukheim va constatar que la taxa de suïcidis es trobarà en relació amb el grau 
d’integració (de cohesió) social i en relació amb la importància de la moralitat 
col·lectiva, és a dir, de la seua extensió, de l’adhesió que hi manifesten els 
membres de la col·lectivitat i de la força constrictiva que és capaç d’exercir 
sobre els individus (aspectes als quals Durkheim es va referir amb el concepte 
genèric de regulació moral). Concretament, va descobrir que, a grans trets, com 
menys importants siguin aquests dos factors, més alta serà la taxa de suïcidi i 
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que, en canvi, com més cohesionada i reglamentada estigui una societat, i amb 
més convicció els individus s’adhereixin als principis de la moral col·lectiva, més 
petit serà el nombre relatiu de suïcidis. Es donaria, per tant, en principi, una 
relació inversament proporcional entre anomia i suïcidi (val a dir, però, que una 
intensa reglamentació no acompanyada de convenciment en l’acceptació dels 
valors i principis morals en què descansa, també pot ser causa d’increment en la 
taxa de suïcidi). 
 
Durkheim va creure descobrir, també, que no sols es modifica la taxa de suïcidi 
en funció del grau d’integració i de  la importància de la moralitat en la 
consciència social, sinó que les variacions en aquest dos aspectes generen 
corrents socials que menarien els individus a suïcidar-se per causes immediates 
diferents. D’acord amb això darrer, va distingir entre quatre tipus diferents de 
suïcidi: 
 
a. Suïcidi egoista: característic de col·lectivitats amb escassa cohesió i baixa 

regulació. En aquesta mena de societats és fàcil que els individus 
experimentin una sensació de buit i de manca de sentit que els dugui a una 
desafecció vital (de fet, el suïcidi egoista pot revestir la forma d’indiferència 
cap a la vida). A més, en aquests casos (unitats socials amb una feble 
consciència col·lectiva i, per tant, amb principis morals —i representacions 
col·lectives, en general— escassament compartits i de poca força regulativa), 
els individus tendeixen a perseguir objectius vitals personals al marge de  
qualsevol consideració per l’interès col·lectiu, cosa que fàcilment els aboca a 
un sentiment d’insatisfacció, ja sigui perquè les ambicions personals no 
hauran pogut ser assolides, ja sigui perquè, un cop assolides, s’hauran revelat 
insuficients, i hauran donat lloc a nous objectius i necessitats. En definitiva, la 
desintegració social conduiria al desconcert i a la insatisfacció, i generaria, 
directament o indirectament, corrents socials de desil·lusió i depressió que 
influirien en un increment de la taxa de suïcidis per motivacions egoistes.  

 
b. Suïcidi anòmic: es dóna quan la societat experimenta canvis sobtats i 

profunds (per exemple quan es produeix una sobtada crisi econòmica o, per 
contra, quan sobrevé un creixement econòmic ràpid i molt intens). En 
aquests casos, els principis morals fins aleshores existents tendeixen a perdre 
força regulativa, fins al punt que es produeix, simultàniament, una pèrdua de 
referències i un relaxament de la cohesió. Les velles normes ha deixat de 
seguir-se, i no n’han aparegut de noves que les substitueixin. Quan això es 
produeix, els components estructurals i morfològics de la societats (la família, 
la religió, l’estat, les classes socials) es veuen sotragats i poden col•lapsar. Si 
això passa es generen corrents socials de desorientació i desarrelament que 
solen conduir a l’increment de la taxa de suïcidis. De fet, amb la desregulació, 
els individus tant poden sentir-se desemparats com veure’s empesos a 
perdre el control sobre els seus desitjos (cosa que pot passar, per exemple, 
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com a efecte de l’arribada sobtada de l’èxit econòmic individual) i, llavors a 
cometre un seguit d’actes que resultin destructius (endeutament, infidelitat 
conjugal, canvis impensats d’ocupació...) No és estrany que darrere del suïcidi 
anòmic hi hagi un sentiment d’irritació i fatiga. 

 
c. Suïcidi altruista: es produeix quan la integració social és molt alta, la 

consciència col·lectiva molt forta i la moralitat col·lectiva té una gran 
capacitat regulativa. En aquest casos, la taxa de suïcidis tendeix a mantenir-se 
en nivells molt baixos, sempre que les representacions col·lectives siguin 
viscudes amb convicció. Tanmateix, quan, com diem, la integració, la 
regulació i les creences compartides són molt grans i de gran intensitat, és 
possible l’existència de casos de suïcidi justificat en nom del bé comú, o per 
raons religioses. Aquesta mena de suïcidi, a la base del qual trobaríem 
corrents socials d’entusiasme idealista (el suïcidi altruista pot revestir la 
forma d’acompliment del deure o d’acte d’heroisme serè) o d’esperança d’as-
soliment d’una felicitat posterior a la vida, nascuda de profundes conviccions 
religioses, és anomenat per Durkheim suïcidi altruista,5 i pot revestir en algun 
moment la forma de suïcidi col·lectiu. 

 
d. Suïcidi fatalista: es dóna quan, amb independència del grau d’integració, la 

regulació social és molt gran, fins i tot excessiva, i no és viscuda amb 
convicció, tant que l’individu viu immers en una sensació d’opressió que pot 
generar un sentiment de 
desesperança que meni al 
suïcidi. És més, si aquest 
sentiment es generalitza 
en forma de corrent social, 
pot produir-se un incre-
ment de la taxa de suïci-
dis.6 

 
 

                                                           
5
 Nosaltres, en el moment actual, tendiríem més aviat a parlar d’immolació.  

6
 Val a dir que la dependència que Durkheim afirma entre el comportament, les creences i els 

sentiments individuals, per una banda, i la consciència social i els corrents socials, d’una altra 
(dependència que el seu estudi sobre el suïcidi deixa ben clara), no qüestiona la validesa objectiva 
d’aquest darrers (validesa que, en tot cas, seria feina de la filosofia establir). 


