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En temps recents hi ha hagut un interès creixent per incorporar la perspectiva transnacional a la història de la 
ciència, la tècnica i la medicina. Això respon a un aparent acord general en que les històries nacionals poden ser 
insuficients o restrictives, especialment front a preguntes inspirades en el món en el que vivim actualment. Però, 
és realment possible o necessari trencar amb la nació com a marc analític preponderant? A més a més, quines 
serien les aportacions fonamentals de la perspectiva transnacional a la nostra comprensió històrica de la ciència? I 
en què es diferenciaria d’altres eines analítiques com la història comparada, la història internacional, la història 
global, o les diverses aproximacions a l’estudi de la circulació del coneixement científic? En aquesta xerrada 
discutirem aquestes qüestions a partir de dos estudis de cas que problematitzen la pertinència de la perspectiva 
transnacional. En el primer, s’analitza el cas de Manuel Sandoval Vallarta en la cruïlla entre Mèxic i els Estats 
Units i el seu paper en les relacions científiques interamericanes durant la Segona Guerra Mundial. En el segon, 
s’exploren diferents escales (local, nacional, internacional, regional, transnacional) en la configuració del paquet 
pedagògic del Physical Science Study Committee als inicis de la Guerra Freda. En aquest recorregut 
proporcionarem claus generals que permeten distingir en quins casos i per a quins problemes la perspectiva 
transnacional suposa avantatges analítics i aportacions rellevants a l’estudi històric de la ciència.




