
O MAÑÁ EMPEZA HOXE
Sobre a Historia do Tempo Presente

I Xornadas “A Historia no Medio” 



Qué é?

Secuencia histórica delimitada por dúas datas non permanentes. 
F.BÈDARIDA: “Secuencia histórica definida con dúas balizas móbiles: río
arriba, a duración dunha vida humana (a das testemuñas); río abaixo unha
fronteira difícil de situar entre o momento presente e o instante pasado”
G. CAPELLÁN: “Idea móbil, que a cada xeración lle corresponde determinar
e definir para si mesma”



� Importancia daexperiencia vivida polas diversas xeracións que coexisten
nun determinado momento histórico

� Forte compoñente antropomórfica, de ligazón a certos suxeitos que son
os que a experimentan, dentro dun marco de relacións e referencias.

� Implica unhaconexión temporal entre cousas e feitosque vai máis alá do
estritamente cronolóxico.

� A coetaneidade do mundo de hoxe vén especialmente marcada pola
conciencia aguda do significado vital que teñen para individuos e

Características

colectividades asrealidades precisas e non intercambiablesde cada
tempo vivido en común.

� Atinxe a procesos en curso e / ou que conservan dalgún xeito a súa
vixencia na vida actual. Importancia do punto de vista dosuxeito
historiográfico, que percibe a situación inacabada como tal.



Cómo se constrúe a 
Historia do Presente



Factores condicionantes  do xurdimento desta nova etapa histórica:

� Retorno dahistoria política ao primeiro plano das investigacións.

� Necesidade de explicar o hoxe desdemúltiples perspectivas, dada a
aceleración histórica

� Demanda socialde contidos históricos cos que iluminar o presente por
parte de cidadáns, empresarios, editoriais, etc.

Algúns fitos da Historia do Tempo Presente:

a. Alegato por una historia abandonada , deRenéRemond(1957)a. Alegato por una historia abandonada , deRenéRemond(1957)

b. Colección“Historia Inmediata” , do xornalista Jean Lacouture (1963)

c. Creación dentro do CNRS francés do laboratorioInstituto de Historia del
Tiempo Presente(IHTP) (1978).



Ser historiador e ser 
suxeito histórico:
Dificultades



� A documentación histórica do Presente é menos a pegada dunha realidade
extinta, quepistas ou indicadoresdunha realidade en proceso. O desafío
para o historiador reside en captar o dinamismo dunha realidade que
calquera fonte, por definición, lle presenta necesariamente estática.

� Xurdimento denovas fontes(audiovisuais, telemáticas, electrónicas) que
requiren novos medios de análise e crítica. Desafíos aos saberes
tradicionais dooficio.

� Sobreabundanciade fontes. Dificultades de tratamento e selección.
� Hiperinformación / saturación informativa(information overload)

Necesidade de novas técnicas máis sofisticadas paradepurar e tratar a
información.información.

� A subxectividade entra na Historia: fonte oral, historias de vida…
Importancia (e riscos) da memoria como fonte privativa da Historia actual.

� Ausencia de referentes:historia en fluencia, acontecementos que aínda
non remataron de producir efectos.



ACTITUDES perante o 
Tempo Presente 



1. Ler o Presente con profundidade histórica suficiente para integralo na 
longa duración;

2. Manter e alentar o espírito crítico ante as fontes;
3. Establecer unha xerarquía dos acontecementos, distinguindo a

peripecia do feito significativo;
4. Esforzarse por explicar e non contentarse con describir



“Para facer Historia, 
volvede as costas 

resoltamente ao pasado, resoltamente ao pasado, 
vivide primeiro”

Lucien Febvre


