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L’any 2004 és el centenari de la publicació de l’edició original de L’ètica 
protestant i l’esperit del capitalisme, de Max Weber. El curs, organitzat 
tant com sigui possible en forma de seminari, combinant les classes 
tradicionals amb les sessions de discussió, es dedicarà 
monogràficament a una lectura crítica d’aquesta obra fonamental en 
sociologia, i a una revisió de les múltiples controvèrsies que ha suscitat. 
Les característiques especials del curs fan altament desaconsellable que 
s’hi matriculi qui no pugui comprometre’s a assistir regularment a totes 
les sessions. 

 
 
PROGRAMA  

 
I  Introducció 

 
1. Recordatori d’alguns trets fonamentals de la sociologia de Max 
Weber. 
2.  Assaig d’intellectual portrait de Weber: la seva vida i la seva obra 
(a partir de les biografies de Marianne Weber, Ein Lebensbild, 1926, de Bendix, 1960, i de 
Baumgarten, Werk und Person, 1964, a més dels capítols corresponents d’Aron, Les étapes..., 
1967, i de Coser, Masters..., 1971, i de l’estudi de Mitzman, The Iron Cage, 1969). 
3.  La significació de L’ètica protestant, i la controvèrsia dels 
antiweberians (amb especial referència a Robertson i Samuelsson, a Marcuse i els altres 
participants en el Congrés alemany de l’any 1964, i a partir sobretot dels textos de Besnard, 
Protestantime et capitalisme, 1970, i de Winckelmann, Kritiken und Antikritiken, 1978). 
4. Les polèmiques dels weberians: el lloc de la tesi de L’ètica en el 
conjunt de la seva obra (amb especial referència  al paper de Marianne Weber i de 
Johannes Winckelmann en l’edició d’Economia i societat, i a partir sobretot del meu pròleg a 
l’edició catalana de L’ètica). 
5. El problema de les traduccions de L’ètica (amb especial referència a les 
versions angleses de Parsons, 1930, i de Kalberg, 2002, a la francesa de Chavy, 1964, i a les 
castellanes de Legaz, 1969, i d’Almaraz i Carabaña, 1983; la versió utilitzada bàsicament a 
classe serà la catalana). 
 
 
 



II Anàlisi de l’obra 
 

6.  La introducció redactada l’any 1920. 
7.  Confessió religiosa i estratificació social. 
8.  L’”esperit” del capitalisme. 
9.  La noció de “Beruf”. 
10. Els fonaments religiosos de l’ascetisme intramundà. 
11. El calvinisme. 
12. El pietisme. 
13. El metodisme. 
14. Les “sectes” sorgides del moviment anabaptista. 
15. Ascetisme i esperit capitalista. 

 
III Conclusió 

 
16. Recapitulació de la lectura crítica de l’obra. 
 
 
BIBLIOGRAFIA 
 
A més de les obres esmentades en la primera part del programa, es donaran 
d’altres referències bibliogràfiques en el decurs de les sessions. Però 
òbviament el text fonamental serà el llibre mateix de L’ètica protestant i l’esperit 
del capitalisme. A classe es treballarà bàsicament amb l’edició catalana, però 
en funció dels idiomes que puguin llegir les persones matriculades es procurarà 
tenir en compte simultàniament tantes versions com sigui possible. 
 
AVALUACIÓ 
 
Examen escrit. L’assistència a classe i la participació activa en els debats no 
implicaran automàticament l’aprovat, i per tant no eximiran de la prova escrita, 
però seran tingudes en compte en la nota final. 


